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Kurdıstan

KKP FARKLlLlG I VE KKP'LİLERE
DÜŞEN GÖREVLER
uzey Kürdistan'da uru aşkın irili ufaklılkvrimd parti ve örgüt bulunmaktadır. KKP, bu örgütlerden her hangi birisi değildir. KKP, Kuzey Kürdistan sol siyasal yelpazesinde,
komünizmin temsikisidir. Her KKP'Ii üneelikle hu gerçeği gütmeli ve huna uygun davranmalulır. Kadrolanmız KKP"nin artık, bir gruhun değil, bir ülkenin komünist partisi olduğu gerçeğin
den hareh·ıle grup ruhu, grupcu davranı~ları aşmalıdırlar. KKP'liler geçmi~teki dar kadro yapısından
farklı olarak. ideolojik, politik ve örgütsel değerler hakımından zenginliğiifarklılığı hazmetroeli ve
bunlarla birlikte yürümeyi başarmalıdırlar.
I-İdeolojik olarak bir grup olarak değilde bir partili gibi davranmak: bugünü ve geleceği sorgulayan farkit ideolojik üretimi hazmetmek, daha da üneıniisi bu yöndeki üretimi teşvik etmektir.
Eger parti tüzüğümüzde belirtilen "azınlığın çoğunluk olma hakkı vardır."' Şeklindeki ilkeye uygun
davranacak isek farklı hana parti programı ve kongre kararları gibi partiyi bağlayan temel belgelere
yöneltilmiş eleştirel ideolojik tiretirnde açık olmamız gerekiyor. Elbette her ideolojik üretim ve partiyi bağlayan yazılı belgelere yönelliimiş her ele~tirel ideolojik gö~ doğrudur anlanuna gelmez.
Kongre başta olmak üzere parti kollektiveteleri. partililerin gerçekleştirdiği zengin ideolojik üretim
parti için doğru tespitlerini alır, yanlışlan btrakır. Burada doğru ve yanlışm belirlenmesinde çoğunluk
itedesinin onayı esas alımr.
İşte KKP'nin Kürdistan'lı diğer sol siyasi yapılardan temel farklılıklarından birisi budur.
Demokratik Merkeziyetçi işleyiş gerçeği azınlığın çoğunluk (partide iktidar) olma hakkını soyut bir
süylem olarak değil, yaşamda vücut bulmuş bir işleyiş olarak ~vunmas.ıdır. KKP, kendi içerisindeki
farklı ideolojik görüşleri hiç bir zaman basltrma, dıştalama yönelişi izlememiştir. Bu KKP'nin
önemli bir değeridir. Halıhaztrda KKP dışında olan komünistler bu değere sahip çıkmalı ve güçlendirmelidirler.
Kuzey Kürdistan'da KKP dişındaki ~iyasal parti ve örgütler, ideolojik olarak Marksizmleninizmden etkilenmiş. fakat Marksir-Leninist değillerdir. Genel olarak marksizimden etkitenmiş sol
milliyetçi yapılardır. Dikkat çekicidir; Kuzey Kürdistan'da yine KKP hariç hiç bir devrimci parti ve
örgüt dışındaki bir hareket için "milliyetçi" tesbitini cesaretle dile geıiremez.
Peki Kuzey Kürdistan'da burjuva milliyetçiliği, küçük burjuva milliyet:çiliği yokmudur?
Yüzyıllardtr ulusal baskı altında bulunan ve ulusal özgürlük mücadelesini sürdüren, ezilen Ktirt: ulusunda milliyetçiliğin varlığı doğaldır, kaçınılmazdır. Tersinden Kürt burjuva ve küçük burjuva milliyetçi akımların olmarnası saçma olurdu. Ve halıhazırda bir çoğu sol milliyetçi bir çizgi izledikleri
halde, bunu açıklıkla dile getirmemelerinde gariplik vardır. Ve burjuva milliyetçi, küçük burjuva sol
milliyetçi yapıda oldukları halde cesarelle "ben milliyetçiyirnlyurtseverim" diyemiyorlarsa bunun
anlamı Kuzey KUrdistan'da devrimci siyasetin temel taşları halen yerli yerine oturmaıruşttr. Ezilen
ulus ınilliyetçiliği dervirncidir, yurtseverdir. Milliyetçi olanlar milliyetçiyim diyebilmelidirler.
KK.P, ideolojik olarak Marksizm-Leninizmden etkilenmi§ bir parti değildir. KKP Marksist_leninist bir partidir. Maksizm-Leninizrnin özünü oluşturan tarihi ve diyalektik materyalizrn,
KKP'nin yaşam felsefesidir, saflarındaki birliğin harcıdır. Kadrolarını bir arada tutan esas perçindir.
KKP Marksizm-Leninizınin evrensel değerlerini ortadoksca savunur.
KKP ideolojik olarak, marksizm-leniniz:min evrensel değerlerinden hareket ediyor. Fakat
dünden daha net: bir tutumJa, her hangi bir ülkedeki devrimci deneyin verilerini, Kürdistan için uygulanacak reçete olarak görmiiyor. Kendi tarzını geliştirmenin kavgasını veriyor. Kuzey Kürdistan'da
"komünistim" diyen herkesi bu kavgayı birlikte yürütmeye çağırıyor.
KKP marksizm-leninilmi bir ba§ka ifade ile komünizm davasını. kimileri gibi dönemsel savurunamışttr.Esen ulu.,.Jararası rüzgira parelel yön deği~tirmemiştir. Komünizmin dünya çapında en
zorlu yıllan olan 1991:rtı yıllarm başında Marksizm-Leninizınin evrensel özünü ortadoks.ca savunmuştur. Uluslararası alanda komünizm aleyhine esen sert rüzgira karşı direnmiş. k.omünizmi KuzeyKürdistan'da savurunuştur. "Kitleler ne diyor?" ya da "'kiıleselle~emeyiz" şekilindeki popülist kaygı-
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bir kenara ıtmi~tir.
2·KKP politik olarak: S\ı)>yalitm uğruna müı:adeleye tıugündeıı suyunmw;tur. "iinı:ı: ulusal
bağımsızlık.. sonra sosyalizm'' türünden. ~osyalin~ıi belirsiz tıir geleceğe bırakan tıir yakla:ı:ınıı ba~ııı
dan beri reJı:letmi~tir. l!lll..;al öı:!!.ürlyk ve slısyalizm uğruna mikadclcyi birbirimkn kopartıimaJ
bütünlüklü bir süreı: olarak ele al nu~ ve bu uğurda mücadeleyi sürdürınü~tür.
KKP 1. Genel Konferansı'ruı sunulan mı:rke7 komitesi JXılitik raıxırunı..la bu iki sürecin iç i~c
liği şüyle dile getirilmiştir: Biz Küzey Kün.th.tan'lı kı.ıınünistlı!rin yurtsevı:rli,ği dcvrintı:i so:-.yalimıi
içerir. Bu yaklaşuu. ülkede Ulus.alü7.gürlükle iç içe sınıf mi.iı:adelcsinin geli~tirilmesinde somutla~ır.
Bu yaklaşım. emperyalizme ve TC rejmine karşı mili.:adck-nin kapitalinııc kar~ı ınül'adelc ile bütünlüklü stirdtirülmesinde somutl~ır. işte KKP'yi Ku7ey Kürdi~tan'h ı.liğer devrimri partilerden aymın
hir başka temel ayrım noktası da budur.
Politika eylemdir. eylem birliğidir. ideninJik alandaki farklı üretime karşın politik alanda albildiğine yek vuı:ut davranmak ı.Jurumundayız. Poliük aJanda. ~orun bir kere ilgili parti kollektivitelerinde tartışılıp. çoğunluğun iradesi ile karara tıağlandıktan sonra. karar doğrultusunda herk.cs (karşı
oy kullananlarda dahil) ortak. eyleme yünelmd. zorundadır. Bu KKP"nin bir di~er ünemli de,ğeridir.
KKP'liler bu değeri elbette ortadoksça savunacaklar ve y~ataı.:aklardır. Fakat KKP'Iiler burada birşeye dikkatli yaklaşmakla yiizyiizedirler. KKP bir grubun partisi olmaktan. ülkenin k.omüni:-.t
partisi olma yönünde yol alırken; mevcut KKP kadn:.ısu partiye k.ılllacak olan yeni güçlerin politik
katkılarını hazmetmelidirler. Her KKP'Ii partiye yeni katılan her yolda~ın (yoldaşJ;:ırın) beraberinde
bir politik zenginliği (kısmen farklılığı) de partiye taşıyacaklarını tıilmeli ve tıuna uygun kuı:aJdayıcı
bir davranış sergilemelidir. Her hangi bir politik karar. parti kollektivitelcrinden şekillenirken yeni
kalılan yoldaşlannda karara k.em.lilerinden bir ~eyler katma kavgasını vereı:eklerini bilınciiyiz ve bu
yaklaşım, yeni katılan yoldaşların her söyledikleri ı..lnğrudur ve partinin politik doğrultusunda yer alacaktır anlamına gelmez. Bu yaklaşımın özü KKP'ye. yeni katılanların yanlıı:ı:a fiziksel bir katılım
olmayacağı sayı!.al katılımdan daha da önemlisi. d~ünset/politik katılunıda partiye ta~ıyacakJarını
kabul etmemizdir.
KKP'ye katılacak her yen.i yol~ırıda. parti yapısını belli bir iç mücadelenin y~andığını çözümlenen her sorunun ardından gündeme gelen yeni sorunlarla parti içi müı:adeleninde devam
edeceğini, demokratik-merkeı:iyetci i~leyi~ çercevesinde partiye kendinden bir~eyler katması gerektiği bilinciyle davranmalıdtr.
KKP'yi bir grubun partist olmaktan, ülkenin parti:-.i haline getirme ı,;ürecindc KKP'Iiler yol
alırken bir hayli zorlanmaktalar. Bu zorlanma bir yanıyla doğaldır. KKP'yi ülkenin komüni~ı partiı,;i
haline dönüştünnede. dı~ınuzdaki komünistlerle birlikte ı..lavranmayı hedetliyoruz. KKP siı:inde partinizdir diyoruz ve çağırıyoruz; gelin özlenen daha gili,;lü bir KKP'yi birlikte yaratat mı.
3-KKP, politik ve ideolojik olarak. başından beri dini gericiliğe ve daha net olarak da politikleşmiş ve politild.e~tiği oranda da gericile~en dini gericiliğe kar~ı net ıutum aldı. Politikle~rni~ dini
gericiliğe karşı saldırgan bir politik çizgi izledi. IJinj gericiliğe kar~ı tutum KKP'yi diğer siyasi hareketlerden ayıran bir diğer temel farklılıktır.
TC rejminin Kuzey Kürdistan'dak.i varlığının temel dayanaklarından biri, hep dini gericilik
olm~tur. Şeyhler, tarikat liderleri bugünde hem TC' rejm..inin hemde Kün.lisıan'Ja burjuva :-.ınıtla iç
içedirler. TC rejrninin ve kapitalist sömürü düzenini:n savunuı;;ulandırlar. Ayrıca poliıikle~mi~ din
olarak Refah partisi ve diğer dini akımlar, ulus yerine sözde ünuneti öne çıkarırken, aynı zamanda da
Türk şövenizminin örtülü savunucularıdırlar. F~ist ırkı.,·ı ~HP'nin açıkça yaptığını; Refah Par1isi
ünunetçi kimliğin arkasına gizlenerek yapmaktadır.
KKP bu tespitten hareketle dünden daha net bir tutumla, emperyaliz.me, TC rejmine ve kapitalizme karşı mücadele dini gericiliğe k.ar~ı mücadeleyide içermek gerektiğine inanıyor. Ve dini geriı:iliğe karşı mücadele etmeden, Kuzey Kürdistan'da gerçek bir aydınlanma yaratılamaz ı.liyor. Bu
inançla, Kürdistan komüni!-ıtlerini ve devrimci aydınlarını dini gericiliğe k.arı,ı mücadelede KKP"ye
omuz vermeye çağırıyonv.
4·KKP'nin Kuzey Kürdıstan'lı partilerden bir diğer farklılığı, demokratık-merkeziyetci örgüt
işleyişidir. Evrensel gerçekliği olan bu ilkeye KKP kendi y~am mücadele deneylerinden hareketle
özgün değerler katmış ve zenginle~tirmi~lerdir. KKP tüzüğünde parti üyesinin gürevleri yanı sıra
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hakları tıelirlennıi~lir. Tüm partilerin tü.rüğünde parti üyesinin görevleri (merkeziyetçilik) belirtilirken. parti üyesinin haklarıda ( ı.lemukrasi yönüne) yer verene pek az raslanır. Parti üyelerinin hakları
KKP tüzüğüru.le şöyle sıralanır:
Parti yaşanuru.ia. sC"çme ve s~·ilıne hakkına sahip olmak.
g) Her kademedeki partili yol~ı resmi parti platforumlannda eleştirebilmek. Kendisiyle ilgili eylem
ya da davranış ın tartı~ıldığı resmi parti toplantılarında savunma hakkına sahip olmak.
h l Her parti üyesi veya parti ile ilişkide bulunan herkes, yazllı görüşlerini ve önerilerini Merkez
Komitesine. Genel Sekreıer'e veya parti genel Kongresi'ne olduğu gibi ulaştmna.smı isteme hakkına
sahiptir ...
Bir başka açıdan demokratik merkeziyetçiliğin demokrasi yanı şt'ıyle belirlenir:
''Partide çoğunluğun yanısıra azmlığın var olma-sı da partili yaşamın bir parçasıdır. Azınlığın çoğunlk
olma hakkı varoo.·· deniliyor ve devamla şunlar belirtiliyor:
"Parti sorunlarının bütün organ ve üyelerle serbest tartışılması sırurlandırılamaz. Parti
görüşleri ve kararlarını tartışma ve eleştirme özgürlüğü: Parti Programının,. Kongre ve Merkez Komitesi kararlarının günlük uygulamasının ve partide eylem birliğinin sekıeye uğrattimaması ile
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Yukarıda parti tüzüğünden örgüt içi demokrasi ile ilgili maddeleri aktardık. i~leyişin merkezi
yani üzerinde burada durmuyoruz. Çünkü, işleyişin merkezi yanı herkeste var ve üstelik dikte edici
kurallarla birlikte yürürlükte. Biz burada ör!!Üt işleyi.?inde pekte işletilmeyen demokrasi yam üzerinde durduk. Kürdistan hatta Türkiye devrimci hareketi demokratik-merkeziyetçi örgüt işleyişinde hiçte
olumlu bir sınav vermemiştiL KKP, Kürdistan devrimci hareketi içerisinde bu açıdan yeni bir yaklaşınu temsil etmektedir. Fakat zorlanmakıadır. Genel olarak demokratik geleneklerin zayıf olduğu
doğu toplumlarında ve özel olarakta ülkemizin koşullarında örgüt içerisinde demokrasi ile merkeziyetçiliği paralel işletmede KKP sorunlarla ytlzytize gelmektedir. Ama bunlara rağmen, KKP demokratik-merkeziyetçi işley~te ısrarlı davranacaktır.
KKP'nin demokratik-merkeziyetçi işleyişte ıs-rarlı ve istekli davranabilmesini sağlam ciayanaldara oturtmalıyız. Bu dayanakların başında toplwnda demokratik gelenekleri en fazla barındıran
işçi sınıfının içerisinde sağlam örgüdenmek geliyor. Parti işçi sınıfı ile bütünleştiği oranda. partide
demokratik-merkeziyetçilığin zemini nesnel olarak daha güçlü olur.
5- KKP, halkın devrimci değişime hazırlanmasında devrimci kültür ile sanatın rolüne önem
vermektedir. İleri ci kültür ve sanat bir toplumu ne kadar derinlemesine etkisi altına alabilmiş ise, o
toplum o oranda devrimci değİ.:iime hazır demektir. Ve yine o oranda siyasal parti süz konusu toplumu devrime hazırlamada elveriııli lklime sahip olur. Tersinde de bir toplum kültür-sanat yönünde
çoraksa. dev-rimci partinin !'.iyasal faaliyeti ne kadar yoğun olursa olsun toplum devrimci değişim
yönünde ağır yol alacaktır.
Bu belirlemeden hareketle K..KP, devrimci kültür-sanatın üreticisi ve taşıyıcısı olan
aydınlarınuzın özgürce üretimini savunmuştur. Kültür-sanatın devletlü olmasma karşı çıknuştır.
Aydınlarunız bugün partinin yarın ulusal devletin resmi görüşleriyle ters dü:ierim kaygısını taşımadan
özgürce araştırma üretim yapabilmelidirler yaklaşımını savunmuştur. Aydınlarmuz özgürce üretim
yapabilmelidirler. Gerektiğinde bugün partiyi yarın devleti (devletlerini) özgürce r::leştirebilmelidir
ler. Aydınlar özgürce üretim yapabilmelidirler. ama elbette aydmlarımızın ürettiği (üreteceği) her şey
do~udur ve biz politikacılar kabul edeceğiz anlanuna gelmez. Bizlerde aydmlanmızın üretimlerinden, doğruya doğru, yanlışa yanlış deme özgürlüğüne sahibiz.
K.KP bu alanda da tutarlı davraruruştır. TC rejminin başta aydınlar olmak üzere topluma dayattığı resmi ideolojiye karşı mücadele ederken ve aydınlarımızı bu resmi ideolojiye karşı kavga etmeye çagırırken: yarın kurulacak kendi ulusa] devletinde bugünden resmi ideoloji dayatmasının tehlikesine parmak basmıı:tır. Özetle KKP. yarın kendi ulusal devletinde de resmi ideolojiye karşı hayır
diyor ve bugünden b()y veren bu ttir yaklaşırnlara kar~ı mücadele ediyor.
6- KKP enternasyonal bir partidir. Artık dünya komünist hareketinin Kürdistan'daki parçasını
temsil ediyor. Kürdistan tarihide ilk kez doğrudan Wkemi7jn (Kürdistan'nın) adını taşıyan bir
komünist partisi ülkesinin ve halkının surunlarını kardeş komünist partilere taşımİştlr. Bu parti
KKP~dir. KKP birleş~k )ia_pıdan ayrıltp. bağımsız bir parti olarak siyasal yaşama adım attığı 1991
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yılından bu yana, dünya komünist hareketiyle ilişkilerde ciddi bir yol almıştır. Önemlisi 1994 l-laziranında

Kürt sorununun işçi-emekçi inisiyatifinde çüzüm için komünist kanal yaratalım, çağrısı
önemli adımlar atmıştır.KKP. Kürt sorununu dünya komünist hareketine ltciımış ve
ÜZerinde tutum geliştirmesini sağlamıştır.
Bu alanda halen yc;ılun başında sayılırız. Ancak dünya komünist hareketi ile ilişkilerini gelişri
rebileceğimiz sağlam adımlar aıılmıştır. KKP bugün. Avrupa. Asya ve Latin Amerika'da birçok
komünist parti ile sağlam ilişkilere sahiptir. Elbette bu ilişkiler KKP'lilere hem ülkede hemde uluslararası alanda ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Artık bir KKP'li bu ı.orumlukların bilinciyle davranmahdır. Artık ş.u nettir; KKP Kuzey Kürdistan'da işçi sınıfının dünya komünist hareketine açılan

rg

doğrultusunda

kapısıdır.

KKP dünya komünist hareketiyle ilişkilerde benden başka Kuı:ey Kürdistan'da kimse yoktur
savunmaili bugünde savunmayacaktır. Hatta ilişkilerde bulunduğumuz komünist partilere
Kuzey Kürdistan'lı diğer devrimci akımlarla da ilişki geliştirmelerini önermişizdir. Ama bir gerçeğin
altını burada çizmemiz gerekiyor. Kuzey Kürdistan' da yıllar öncesinde kurulmuş ve yurtdışında faaLiyet sürdüren parti ve örgütlerin hlç birisi. dünya komünist hareketi ile ilişkiye girmeyi hedetlememişlerdir. Uluslaranısı alanda komünist hareketle bütünle~meyi potilik bir gür ev olarak önlerine
koymanuş.lardır. Bunun nedeni gayet açıktır: söz konusu parti ve ürgütler ideolojik politik ve örgütsel
değerler bakımından komünist nitelikte değillerdir. Örneğin. zaman zaman teorik söylem de srn.yalizm savunusunu dile getiren ve komünist olduklarını iddia eden örgütler yıllardır Avrupa'da ve Ortadoğu'da konumlandıkları halde, komünist partiler ile kalıcı enternasyonaJ ilişkiler geli~irmeye yünelmemişler. :-ıle yapıp yapmayacakları ayrı bir tartı~ma konuı.udur .. bu yönde politik bir yüneli~
sahip değillerdir.
KKP, dünya komünh.t hareketiyle enternasyonal ilişkilerde kısa bir sürede ciddi bir hamle
gerçekl~tirdi. KKP'nin bir grubun partisi olmaktan çıkıp ülkenin (Kuzey Kürdistan'ın), komünist
partisi olmada enternasyonal ilişkilerin büyük önemi vardır. Enternasyonal faaliyet, bir yandan
KKP'nin yükünü ağırlaştırmakta. diğer yandan d.a KKP'ye güc;.katmaktadır.
Sonuç olarak; K üzey Kürdü.tan ·da tek ve g~'lü bir komünist partisini yaratma mücadelesini
veren herkesin bu hedefte KKP seçeneğini ciddi inielemesini öneriynruz. KKP'liler KKP'yi ülkenin
kornUnisi partisi haline getirmede kararlıdırlar. Kıs.ca bir süre önce yapılan KKP 1. Genel Konferansı
bu kararldığı bir dizi politik ve örgütsel kararla snmutlaştırmıştır.
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ULUSAL ÖZGÜRLÜK MÜCADEU:SİNİN GI!:NEL
POLİTİK ÇlKARLARI VE KKP
Kürdi!.tan'lı diğer partilerden belli b~h farkhlık.Jarı üzerinde durduk. Bu
zamanda bir kumünü;t partisini komünist yapan temel öğelerdir. Bu öieler
KP'nin bır boyutunu olu~turuyor.
KKP'nin KUrdi~tan !.Ol !.iyasaJ yelpazesinde bir b~ka boyutu vardır. Şöyle ki, ulusal
özgürlük kavgasının genel politik çıkarlanndan hareketle, diğer parti ile ürgütlerle birlikte davranmaya hep üzel önem vermiştir. Ulusal cephe, ulu!.al meclis ve kültürel kurumların yaratılmasımla,
güncel eylem birliklerinden olsun hep ortak paydalar oluşturmaya yönelmiştir. Mevcut olan ortak
paydaları ise kwmaya özen güstermiştir.
Gerek ulusal kurumların yaratılınasınt.la., gerekse eylem birliklerinde KKP "'illada benim hedeflerim" türünden bir daı-lığa düşmemi~tir. Örneğin ulusal cephe çalı~maları sürecinıle prngram
til..erindeki, tartışmalarda anti-emperyalist, anti-tekelci ve laiklik ilkelerinin yer almasını KKP temsikisi ısrarla savunmamıştır. KKP cephe oluştumıaı-.ı çalışmalarında ı.crgilediği sorumlu politik tavrı
sürgündeki Kürt parlement~u başta olmak til..ere diğer politik sorunlarda da izlemiştir. Yine bu
sorwnlu tutumun en yakın örneği 24 Aralık 1995 genel erken seçimlerinde sergiledi. Bundan böylede
KKP, bu sorumlu tutumunu sürdürecektir.
K.KP olarak ulusal devlete giden yolda ulusal kurumların yaratılmasında siyasal partilerimizin
ve aydınlarımızın birlikçi tutumunu başa almaları gerektiğine inanıyoruz. Kürtlerin bugün ulusal kununlann yarm ulusal devletin yaratılmasında birlik halinde davranmazlarsa, başkalan Kürtler adına
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Kürtll!'ri birl~tirrnlC'7lcr. Örneğin. Günı.")' Kürdisıan'da Federal Kürt dcvleıi sorununda. yaşanan trajedi. partih.-rr. i.lrgütkn- i.l.zgU k.ununlarJan ulu~al Jevleı çalısı alıını..la nıerke1.i kurumlara dnğru adım
alamarn.a trajatisiJir. Sı.llllUita M.Barnmi H' C. Talahani ikisinden tıiri ikinı.:i adam olmayı kahullenmiyor. Ve Myln·e başka taktikle-rle birlikıe )'erelden merkezi ulusal deviele doğru adım
aulanuyur.
Kısaı.:ası ulusal özgürlük mik:adt'le:-;.im.le de tıirlrşıiriı.:i ınisyun üsttenecek ulan güçlü bir
'!>urumluk.l:ır tıekJiyı.ır.

rg

KKP'yi büyük göre\·kr.

di
.o

KKP I. KONFERANSININ HEDEFi;
YENİ BİR ATILIMI GERÇEKLEŞTiRMEK

İ.ROJ

artinin birikmiş ideolojik. politik ve i.irgütsel sorunları. genel iradeyi ıeınsil eden bir üst kullekti\ıite ile çözümlenebilir. Buiisı kollektif irade. pani kungresiilir. KKP IV. Genel Kont,'Te'sini
gerçekleştirmesi ~Ü7ük.sel t'larak kendisini d.ayaımıştır. Ancak. Kon!,.'TC yerine genel Konferansı
gerçekle.ştin.li. Çünkü. Kongre ·run gündeminde politik ve örgüt~! sorunların yanı sıra. program
deği~ik.liğide bıılunu)'or. Parti yapınuı: ise. halıhaı:ınJa. ideolojik kuramsal bakımdan parti programını
değiştirip yeniden .şek.ilh:ndirmeye hazır değildir. ~üren idelo\ojik. üretim ve tartı~ma yeterince ulgunlaşmamıştır. Yanlızca bu temel nedenle IV. Genel Kongre yerine. birinci Genel Konferans gerçek-

ur
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Parti ti.izüği.ı gereğince Konleran~. Kongre'nin onayladığı prob'Tam ve aldığı kararların
Ve prograrro ön gelen ideolojik kuram.'ı.al sorunları değiştirme yetkisine tüzük..-.el
olarak Konferan!> sahıp değildir. Bu nedenle Konferansın günılemini. pm1inin birikmiş poliıik ve ör·
gütsel sorunları ol~ıurur. KKP 1. Genel KnnferanM bu prespelctitle !oplandı ve başarıyla sonuçlant..lı.
KKP - :\iK "nın sunduğu politik rapor üzerindeki tartışmalarla; Konferans bir yandan lll.
Kongre'den bu yana sürdürülen politik ve örgüt!>el faaliyeti !>urguladı. Konferans delagasyonu
~partide eleştiririnın girmediği hiç bir yer yoktur" bilinciyle, tüm parti yapısı ve mücadele!>i eleştirel
blr yaklaşımJa irdelendi. Diğer yandan: geleı.:eğe yönelik tezler ve kararlar üretildi. Konferan~ partiyi
dördUncU Kongre'ye ta.şıy&:ak 20'yi ~kın politik ve ürgübel karar aldi.
Konferan~ın karar ve yüneli~inin rJaha iyi kavraya bilmek için, üçüncü Kongre'nin ıemel
çizgileriyle partinin önüne koyduğu görevlerin üzerinde kt!>acada olsa durmak gerekiyor. 1991 yılının
ba.şında KKP'nin durumu ve i.iıjüocü Kongre'nin paniye yüklediği temel görevler nelerili '!
KKP. JI.)(;K) sonu ve 1991 yılı baılarında bir yandan 19M6 puliıı darbe~inin yıkıcı etkisinden
halen tamamen sıynlmamı~tır. Dolayı~ıyle partinin Urgübel yapı~ı zayıftır. Kadro yapısı önemli
ölçüde de~ifre olmuştur. Kitle dayanakları daralmı~ıır. Ayrıca reel ı.osyalizmin yıkılıııının estirdiği
olumsuz rüzgarlar parti yapı~ını ve kitle ili~kilerini olum~uz etkilemi~tir. Bu koşullarıla toplanan ~
Genel Kongre aldığı tarihi bir kararla, TKEP-KKP birle~ik parti yapısına son vermiıı. Ve büylece
KKP bağımsız bir parti olarak r;;iya!-ı.al y~ama adım atmıştır.
JJJ. Koogre snorası KKP yönünde her bakımdan zorlu bir süreç başlamışrır. Öncelikle K.
Kürdi~an ve Türkiye halkları ile dc:vrimci, ilerici kamuuyu içerisimle açık, meşru tıir !.iyasal kimlik
edinme mücadelesini vermi.}tir. Ya:ı.,at.lı!)ı JY.trti ve me!)ru-açık mücadele taktiği ile TC rejimine ve
sermayeye karşı k.avgada yerini a.Jmıştır. Ve bu alanı.Ja küçümsenmeyeı..:ek bir yni katetmiştir.
K.Kürdistan mücadele tarihinde, sosyalist yayına somut bir içerik kazandırmıştır.
KKP kı~ sürede bağımsız bir parti ularak devrimci siyasal yelpazc içinde yerini alını~tır.
Daha da önemlisi KKP, ideolojik-kuram:ı.al, politik ve örgütsel olarak, siyasal yelpv.et.le komünist
parti misy,munu Witlenmiıjtir. Ülkede ve yurtdı~ında güç ve eylem hirliklcri, cephe ve uluseti meı.:lis ..
gibi ulu!>al kurumların yaralılmasında akl if yer almakıadır.
KKP kısa denilehilecek hir 'ürede yurtdıı,ında (Avrupa'Lla) da pcılitik ve iirgütsel güç ularak
yerini aldı. Bu alanda da aşılma.'iı gereken kimi sorunlar ve 7,aaflar hulunuynr. Ancak sorunları aşahi
lecek. parti iradesi (örgütlü gücü) yaratılmıştır. KKP, K. Kürdistan'ın politik bir gücü olarak, artık
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da ~e~i.iji duyurabilecek bir kımuma ul~mıştır. KKP, bağım<;.lZ parti sürecine adım atbirlikte, dünya komünist hareketi ile enternw.yonal ilişkilerin gelişmesine yöneldi. Ve kısa
~ürcdc bu alanda da yol aldı. Özellikle Merkez komitesinin 1994'de dünya komünist ve işçi partilerine ça~rısı dogrultusumlaki faaliyetle bu alanda l'iddi adımlar atıldı. Elbet, dünya komünist hareketi
ile ili~kilerde :ı.~tlması gereken bir çok güçlük ve ba.'l.arılması gereken hacimJi görevler ünümü1.de duruyor. Ancak KKP dünya komünist hareketi ile ili~kilerinde, üzerinde yürüyebileçeği, atılan adırrıJan
t.lerink~tirebile~.:eği zemini yaratmıştır. Daha ileri hedeflere ul~abilmek için, önümüz açıktır.
KKP, t.levrimci sanat ve kültüre ve aydın hareketine yeni bir tarzda yaklaşımın öncüsü oldu.
Aydınhınmı7 özgürce ara!jtırma ve üretim yapmalarının ~avunucusu oldu. KKP aydınların, her alandaki, üretim faaliyetlerinin parti yada yarın devletin resmi görüşüne terstir gerekçesiyle engellenmeınesi gerektiğini savundu, savunuyor.
Ve önemlisi KKP, örgüt satlarında demokratik merkeziyetçi ilkeyi yaşama geçiren parti oldu.Parti bünyesinde, idenlojik alanda özgürce ar~tırma. irdeleme ve tartı~ma; politik alanda ise parti
kararları doğrultusunda eylem birliğini hayata geçirdi.
KKP. lll. Kongre sonra~ında yukarıda belirtiğimiz (ve belirtemediğimiz) atılan adı.mlarla, yaratılan değerlerle. ciddi bir atılınu gerçek.Jeştirdi. Ancak katedilen mesafe ile yaratılan olwnlu
değerler beraberinde çüzülmesi gereken bir dizi politik ve örgütsel sorunuda açığa vunnuştu. Öyle ki
bu sonıniarı ~açak yöneli~ler saptanmadan, partiyi yeni bir atılıma hazırlamak olanalmzdı. İşte parti
Konferansı hunu ha.}ardı. Partiyi yeni bir atılıma haZlrlayaçak. yönelişler, kararlar belirledi. Konl"eram.ın K. Kürdistan toprakJannda gerçekleşntiş olması partide yeni bir atılım için, kadrolara moral.
heyacan ve güç verdi. Kuzey Kürdistan'da komünist aydınlanıruıda KKP"nin görev ve sorumJuklarının altını çizdi, yeni hedefler belirledi.
Öncelikle K. Kürdistan'da komünist hareketle işçi hareketinin bağının güçlendirilme~i hedefinin, ünümiizdeki siyasal süreçte partinin temel politik ~-izgisi olarak saptadı. Ve tüm sendikalar içe·
risinde, muhalefet hareketi olarak, devrimci işçi hareketinin yaratılması yönünde, bugünden ilk somut
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Konferans fırtına öncesi sessizliği y~ayan K. Kürdistan kentlerinde. devrimci işçi hareketi
temelinde yeni Serheldan'ların yaratılnı.a~l sürecinde KKP'nin mücadele perspekıifi befulendi. Kitle eylemlerinin esas olarak kentlerde boy vereceğini ve kentli çizgiler t~lyacağıru saptadı.
Kentlerdeki. siyasal. ekonomik. sosyal. kültllrel çelişkilerden beslenerek geli~ecek olan yeni kitle
direnişlerinin yaratılması ve yönlendirilmesi amacıyla, kentlerdeki kitleler içersinde çaltşma öncelikli
hedef olarak saptandı.
Konferans. kısmen yaratılan ve derinle~tirilmesi hedeflenen yeni kitle örtüsü içerisinde yasayasadışı parti yaplsını derinleş-tirilmesini, dncelikli örgütsel görev olarak partinin önüne koydu. Konferans sonrasında bu yönde ilk. ciddi adımlar atıldı. Konferan~ başta kitle örgütleri olmak üzere her
alanda örgütlü mücadelenin sürdürülmesinitemel hedef olarak belirledi.
Konferan.': KUrt sorunun işçi -emekçi ınsiyatifinde çözümü için. MK 'nın 19')4 'de dünya
komünist hareketine yaptığı ı;ağrı doğrultusunda atılan adııniarın derinle:itirilmesi ve enternasyonal
ili~kilerin güt,·lendirilmesi amacıyla yeni yönelişler belirledi. Konferans. b~ıa yurtdışı parti örgütü
olmak ü1.ere tüm kadro yapısı ile KKP enternasyonal bir panidir. Ve dünya komünist hareketinin Ku;.ey Kürdistan'daki militan parça~ıdu bilinciyle donanınaya ve yeni bir attiuru gerçekleştirmeye
çağırdı.,, vb.
KKP 1. (!enel Konferans belgeleri yakın bir sürede kitap halinde basılrnı.ş olarak parti
yapısına ve devrimci kamuoyuna ulaştırılacaktır. Tüm parti organları. tekil üyeler ve sempatizan çevre, Konferansa sunulan ~K politik raporunu ve Konferans kararlarıru, okumalı ve ünenilisi üzerinde
ürgütlü bir ıarıı~ma sürt.lürülmelidir. Konferan~ belgeleri üzerinde ürgütlü ve eleştirel bir yaklaşımla
tartışma sürdürülıneden. canlı politik yaşamla ba~ kurulamaz. Dolayısıyla, konfer.uıs belgelerini öncelikle okumalıyı1:. üzerinde tanışmalıyı.z. özgütümüzde yaşama geçirecek sonuçlar çıkarmalıyız. Ve
tüm gücümüz ile pratik. eyleme geçirmeliyiz. Güçlll bir KKP'yi yaratmak yolunda. yeni bir atılıını
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GENEL ÇiZGiLE RLE KÜRT SOLU VE BİRLİK SORUNLARI
M.BER."İN
Türkiye'deki genel devrimci siyasal canlanmaya paralel olarak., Kuzey Kür~
di:-.tan' da da ulusal uyımışla yeniden canlanma sürecine girildi. Bu yeniden dirili~te hem uluslararası
gelişmelerin hem de bu yıllarda Güney Kürr..lü,tan 'da Mı.: ak çatışmalarla süren
ulusal öZgürlük müca~
delesinin etkileri olmuştur.
Bu yıllarda kurulan Türkiye fwi Partisi (TİP) Türkiye'de olduğu gibi Kürdistan'da da örgütlenmişti. TİP o yıllarda gerçekleştirdiği "Doğu mitingleri'" ile yığın mücadele!>ine siyasal boyut
kazandırma çatıasındaydı. Aynı yıllarda ulusal uyanışın odaklandığı siyasal nitelikli
kitle örgütü olarak
da Doğu Devrimci Kültür Ocakları (DDKOJ kurulmWjtU. DDKO uluhlil. uyanışta belli bir işlev üstlem.li. Yine bu yıllarda ~ustafa Barzani'nin yünlendiricili ginde, Türkiye Kürdistan' ı Demokrat Partü.i (T-KDP) kuruldu, fakat !,iya~al mücadelede pek bir varlık gösteremedi. Kuzey Kürdistan'da kapitalizme özgü sınıtların a.z-çok oluştuğu bu yıllarda T-KDP Kürt devrimci aydınlarını saflannda birle~tiremedi. Kürt devrimci aydınlarının bir kısmı TİP'nin saflannda yer almaktaydılar. 1960'lı
yıllar
da, Kürt solu (sınırlı bir ,gücü bulunan T-KDP'ni ... aymaıs.ak) halihazırda Türkiye devrimci hareketinden bctğımsız politik çizgisini ve ürgütlenmesin i yaratmamıştı. ideolujik politik ve örgütsel olarak
60'Jı yıllar Kürt solu için arayı~ yıllarır..lır.
Genel olarak Türkiye solu, bu yıllarda, Kürtleri ulusal olarak değil azınlık ~klinı:le değerlen
iliriyordu. Olguyu Kürt/Kün.lhtan sorunu olarak değil "Doğu·· ~orunu ~eklinde adlandınyordu. Kürt
halkının kendi ulusal kaderini tayın hakkı ilkesel olarak savunulmuyon.lu. En
ilerisi Kürtlere bazı
kültürel hakların verilmesini savunmaktaydı. Kı~acaM Türkiye solu bu yıllarda Kemalizmin ve Türk
şövenizminin etkisi altında Kürt sorununa bakmaktayd.ı.
Kürt ~lu e!>as 70'h yıllarda şekillendi, geni~ yığınlarla kucaklaştı ve kitleselleşti. Bu yıllarda
Türkiye devrirru.:i hareketinden bağımsız örgütlenili. Ancak her bir partilörgüt az-çok Türkiye devrimci hareketinden eıkilenmişti; tersinden de, Türkiye devrimci hareketinden bazı parti ve örgütler,
hu yıllarda Kürt sorununa yakl~ınıda Kemalizmin ve şovenizmin etkisini kırdılar. Kürt halkırun
ayrılıp bağımMz devlet kurma hakkı da dahil kendi kaderini tayın hakkım savundular.
Sosyalizmin başarıları. Sosyali.~t Sistemin ulusal kurtuJuş hareketlerine sağladığı destek ve
67tıl olarak da Vietruun zaferinin Dünya çapındaki cn~kusu ... gibi gelişmeler Kuzey
Kürdistan ulusal
kurtuluş mücadelesi lllerinde de etkili oldu. Parti ve örgütlerin çoğu ideolojik
olarak MarksizmLcninizmin genel bir etkisi altındaydılar. ideolojik bakımdan şu belirleme en genel anlanuyla
bu
yıllardaki Kuzey Kürdisıan sol'unu ifade eder: Mark.sizim-L eninizm'den
etkilenmiş sol ulusalcı
akımlar. öyleki hu ideolojik y;ıpılanma dünden bugüne fazla bir de~işime uğramadan
devam eni.
Başlangıçta, ideoh~jik :-.üylemde Marksizim-L eninizm vurgu!>u daha belirgin iken.
199CYlı yillarda bu
vurgu giderek zayıfladı. Hana kimileri tamamıyla Marksizm-Le ninizm'den kuptuklanru i lım ettiler.
Örgütsel bakımdan ise halkçı. devrimci-dem okratik nitelikli hep baskın özelliği ol~nırdu.
KünJ.istan Komünist Par1isi {KKP)'nin dı~ındaki Kür1 solunda işçi sınıfı ve ağırlıklı olarak mevsimlik
tarım işçilerinden oluşan yok~ul köylülüğü es.as alan sınıf örgütlenmesi ne
yünelme gerçekleşmedi.
Çünkü. sınıf mücadele..,i ve Mnıfın örgütlenme~ini esas alan bir ürgüllenme anlayışına sahip değiller
di. Işçi sınıfından "yurtsever uıu~al hurjuvazi"ye varana kadar geniş ulusal güçlerin aynı parti yapısı
iı;erisinde örgütlenmeler i hedefleniyord u. Büylcsine hir örgüt yapısı, halkçı
ulusal demokratik bir nitel ikten ileri gidemezdi. gidemedi de. PKK. PSK gibi örgliı ve partiler bu nitellktedir. Örneğin
bir
Alman TV kanaiı (ARD) Abdullah ().:alan ile bir röportaj yapıyor. Rfiportajda ARD·nin "şimdi
Marksist-Len inist \'ilgiden vazgeçilccek mi?'' sorusuna A. ÖcaJan şu yanıtı veriyor: "Anladığınız
gihi PKK ne marhist-lenin ist olmuştur ne de marksiM-leninist çizgiden vazgeçmiştir... Hiç bir
zaman alışılageldiği gihi ~arksist-Leninisı formüller temelinde gelişen bir hareket olmamıştır. Çı~ı
da. geli~imi de ve şimdiki halide büyledir. Etkilenme olmuştur ... İnsllill ilgilendiren diğer tüm düşün
cclerden etkilcndiğiıni7 kadar clkilenilik" {Ö7.güT Halk dergisi Hazjran 1995 syf. 28) A.ÖCalan'ın
süylediklcrinin anlamı olduk\;·a a\·ıktır. Yani, PKK dün Marksist-Leninisı parti değildi ki, bugün
~arksi7.im-Leninizmden va.zgeçsin! PKK Marksizim-l...eniıriımden yanlız etkile~tir.
Üstelik.
"diğer tüm dlgüncelerde n etkilendiğimiz kadar etkilendik" ı.lixur Öcalan. Bu değerlendirm
e Kürdis-

w

w

w

.a

rs
i

va

ku

rd

i.o

rg

JWJ()'Iı yıllarda.

10

Dinge Kurd1stan

er nelentir1 Din mi, Milliyetç ilik mi, Burjutan'lı bir çok örgüt içinde geçerlidi r. Diğer tüm düşüncel
(burjuva ideolojisi ve bilimsel sosyalizm in
in
düşüncen
temel
iki
a,
Çağımızd
mi?
va ı.Jemokratizmi
üçüncü bir ideolojinin bulunmadığını
dışında
nin)
kuramı olan Mark.sizim-Leninizm ideolojisi
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ÖCalan'da bilir.
ağır sonmJarla yüz yiize
Reel sosyalizmin yıkılmasıyla birlikte komüniz im dünya çapında
birikmi§ sorunlan hızla açığa
geldi. Daha doğrusu komüniz min felsefi, politik ve örgütsel alanda
da sağa savw-du. Bunlar için
vurdu. Bu gelişmeler bazı KUrt sol akımlarını ideolojik olarak dahil
olmuştu.
aj
Marksizim-Leninizmden etk.ilenmek-avantaj degil dezavant
hatta komünist olBizi esas iJgileniliren, K. Kürdistan devrimci haraketinde halen sosyalist
iddiada olanlar,
Bu
r.
bakı~lamh
sine
mücadele
m
~syatiz
duklarını iddia edenlerin ulusal özgürlük ve
dışında, sosyalizm uğruna somut bir mücadele içerin
söylemle
bazı
ideolojik
geçerli
genel
ve
soyut
sorunu olarak algılamak
risim:le değillerdir. Soı.yalizm uğruna mücadeleyi bugünlin değil, geleceğin
yönelişin pratik, politik mücadeledeki
tadırlar. "önce ulusal kurtulu~·· yakla~ımı ile ifade edilen
• yanstnuı.lanm ~öyle üzetleyehiliriz:
herkesle ili§ki ve ittifak.ıı.
Uluslararast alanda, ulusal bağımsızlık mücadelesine destek veren
iye (Kürt burjuvazisine)
burjuvaz
iyle,
gerekçes
daraltır"
saflarını
cephenin
yünelınek.liçeride "ulusal
içerisinde gtiolük faayığınlar
emekçi
ve
işçi
kar!jı sınıf mücadele sini geliştirmekten uzak durmak.,
mak. Yığınlan karşmuza alırız gereky::ı.naşma
ye
mücadele
ve
da
propagan
uğruna
liyette sosyalizm
bugünden (ulusal özgüritik uğruna
çesiyle dini gericiliğe ~ı tutum almamak... Biz inanıyoruz ki,
faaliyeti sü:rdürülemez ve
mücadele ile iç içe) sosyalizmi amaçlayan bir propagan da ve ajitasyon
sıruf mücadele si geliştiriM
davranıp
olarak
taraf
bir
nda
noktaları
emek ile sermaye ara~ındaki çatı~ma
lemez ise sosyalizm ne bugün ne de yarın Kürdista n' da kurulamaz.
devrimci bir dinamik olDünya çapında ulusal kurtuluş hareketleri, emperyal izme kar~ı,
artık kapandı. Tarihin
olarak
evre
bir
tarihi
leri
maktan çıktılar. Çünkü, ulusal bağımsızlık mücadele
halkımıı:m) ulusal özgürlük mücadeM
(başta
halkın
sayıdaki
az
çok
eden
devam
ha1en
geri~ine sarkıp
ezici çoğunluğu ile Asya. Afrika
lesi bu gerçeği değiştirmiyor. 70'li yılların sonlarına gelindiğinde
gok geçmede n yeni sömürgec ilik
sömürge halkları kendi bağımsız ulusal devletlerini kurdular: ancak
lizmin ve kapitaliz min egemenEmperya
geldiler.
hale
bağımlı
yeniden
politikasıyle emperyal izme
Latin Amerika halklannın tek
ve
Afrika
Asya,
m)
liğine son verecek olan toplumsal devrim (sosyaliz
kurtulu~ yoludur.
ünde. emperyal istler sahip
Halen çözümleomemiş ulusal hareketlere, mevcut dünya koojöktür
Güney Kürdistan, Filistin, Güney
talar.
çalt!jmak
ye
"çü1.me"
unda
doğrultus
çıkarl4il1.
bölgesel
tjtkıp
ulusal hareketlere "sahip"
Afrika bunun en yakın örnek.leridir. Elbette emperya lizm süz konusu
ön koşul olarak dayatıyor.
çıkarken sosyalizm ile bağlarını koparnuş olmalarını
salt ulusal kurtuluş uğruna
Dün sosyalist blok'un bir güç dengesi olarak. var olduğu koşullarda
liyordu. Fakat bugiinkü
koruyabi
tutumunu
mücadele eden bir çok. ulusal hareket, anti-emperyalist
eden partiler/örgütler, öznel niyetmücadele
uğruna
kurtuluş
ulu~
yanlı1.ca
a
koşullard
•;ı
uluslarara
girmek ve çözüm arayı!jlarıru emleri ne olursa olsun, sonuçta emperyalist güçler ile ilişki içerisine
peryalizme taşımak zorunda kalıyorlar.
olduğu ve sosyal doku
Uzaktan bakışla, Kuzey Kürdistan. feodal üretim ilişkilerinin hakim
Fakat, yakından bakabilen birisi durwnun böyle
bakımından çok geri olan bir ülke ularak algılanıyor.
mi ekonomik yapıda hakimdir. Ve sosyal
olmadığını rahatlıkla görebiliyor. Türkiye tekelci kapitaliz
Kürdista n'da sanayi, ticaret, hizmet ve
K.
ki.
Öyle
olarak kapitali1.me özgü s.ınıtlar ohışturmu~tur.
hulunmaktadır. En az bir o kadar işçi de
işçi
yakalı
beyaz
ve
mavi
aşkın
milyonu
bir
de
tarım ~->eklürün
a Türkiye metropollerine yerleşmiştir. Türk burjuekonnmik-so~yal nedenler ve zoraki güç sonucund
Kürt burjuva sınıfı olmuştur. Bu
vazisinin egemenliğinde ve onunla çıkar ili~kileri içersinde bulunan
hedefleyen bir çözüm arayışı
kurtuluşu
ulusal
yanlu..ca
nedeniyle
r
sosyo-ekonomik gerekçele
o de ışığında şunu söyledeneyleri
yaşanmış
halkımızın gerçek kurtuluşunu sağlayamaz. Ve üneıniisi
gerilij işçi ve halk. yığınlannı deven
hedefler
ve
talep
n
amaçlaya
kurtuluşu
ulusal
yanlızca
:
mekteyiz
KKP, sosyalizm hedefınden korim mücadelesinde harekete geçiremez. Bu gerçekler den hareketle
ulusal kurtuluş.. diyerek sosya·
puk, yanlızca ulusal özgürlük uğruna mücadeleyi savurunuyor; ..önce
çözümü stratejik olarak reddemokrat
burjuva
erteleyen
tarihe
bir
lizm uğruna mücadeleyi belirsiz
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J()<)(Yfı yıllarda, geçmilje oranla daha net bir
tutum1a, ulusal özgürlük hedefiyl e kopınaz bir
bütünlük içeriı.inde, sm.yaliz mi (Toplum sal kurtuluşu) ~vunuyn
r ve bu uğurda mticadel e ediyoruz .
Ve stratejik olarak yurtseverliğimiz (ulusal üzgürlük mücadel
emiz) devrimc i sosyaliz mi içermeli dir;
tersinde n ıle !.osyalizın uğruna mücadel emi1, devrimc i yurtsever
liği içermeli dir diyoruz. B~ka bir
ifadeyle TC devletin e karşı ulusal kurtuluş kavgasıru kapitaliz
me karşı sosyaliz m mücadel esiyle
bütünlük lü sürdürm eyi heıletliyoruz.
KKP olarak, J991:rh yıiJarm başında Kuzey kürdista n'da
sosyaliz m üzerinde ısrarlı davranınanın bir nevi, rüzgllra karşı yürümek olduğun
un bilinciyl e davrandık. Komüni st hareketi n yüz
yüze
olduğu agır sorunları aşacağımıza inandığımızdan
sosyaliz m uğruna mücadel ede ısrarlı davrandık..
Bugün şuna inanmaktayız: komüniz m dünyada ve ülkemiz
de :ıo:Xrti yıllarda daha güçlü ve yenilenmiş olarak. emperya list kapitaliz m karşısına
dikilece k ve onu ebedi olarak mezara göınebilecektir.
"Elveda proleter ya " görüşlerini doğru bulmuyo r ve ciddiye
almıyoruz. Ücretli işçi kavramı nicelik
olarak daralmıyor, tersine genişliyor. KHs gücüne dayalı
işçiler nicelik olarak azalıyor; ancak beyaz
yakalılar (teknike rler bilgisay ar, operatür leri ... vb.) ücretli
işçi kavramını geni~letmektedir.İşçi sınıfı
nicelik bakınundan büyüyor . Ve önem1isi, entellekJ üel emek
proleterleştikçe işçi !ıımfımn ekonom iksosyal y~amı kollektif eylemle felce uğraı:abilme güci.i nesnel
olarak artıyor. Teknolo jik geli~melerin
kafa ile kol emeği aresındaki farkları ortadan kaldırarak birle§llle
sürecine !;Okması~ i~i sırufını nitelik bakımdan güçlend iren bir gelişmedir. Sonuç olarak işçi
sımfının son sözünü daha ~öylemediğine
inanıyor ve öyle davranıyoruz.

KOMÜNiST BİRLİK
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Komüni st birlik yönünde zaman zıtman belli geli~meler oldu.
Bınada KKP'nin de içeri!ıinde
yer aldığı bir gelişme üı:eTinde duracağız ve birliğe ilişkin
yakl'*'mlarımızı belirteceğiz.
KKP, KAWA, TS arasında 1994 yılında, komünis t birliği
amaçlay an ··!.o!ıyalistlerin birliği
plaıfnrrnu" ol~ıunıldu. Belli tartışmalarm araı..mda
üç örgü! olarak bir belgeye irma koydular. Ortak
belget.le örgütler ard~ı yakuıl~mayı sağlamak ve tabandan
gelişen sağlanı bir birliğe ulaş<tbilmek
için, her alanda eylem birliğinin gerçekleştirilmesi kararl~t
uılmı~tı. Ayrıca ideolojik gö~ farklılıklarını giderebi lmek amacıyla da, ideolojik
-teorik tartışmaları içerecek teorik bir yayının ortak
çalışması bir diğer üneelik olarak belirlenmişti.
BunJara ek olarak. KA WA ve TS 'den yoldaşlar politik içerik.li haftalık bir gazete'n in ortak çalışmasını önermiş
ve bu öneriler inde ısrarlı davranıru'llardı.
KKP, haftalık politik gazete önerisin e hayu demişti. Gerekçe
olarak. fark.lı P'di1i ve örgütler
ara!ıındaJd ideolojik /teorik sorunlar üzerinde
tartışahilir ve bu tartı~malar bir teorik yayında
sürdürü·
lebilinird.i. ideolojik sorunlar tiz.erinde en geni~ yığınlara
açık: tartışmayı örgütley ebilmek için bir an
evvel teorik içerikli yayın çıkarı lmalıdır, görüşlindeydik..
Fakar. kadroların/militanların eylemle rini,
t.lavranı~larıııı güocel politikal arla yönlend. irmeyi
amaçlay an ve önemlis i yığınlara günlük olarak net
politik mesajlar taşıması gereken haftalık gazete, fark.Jı
siyasi görüşlerin tartı~malarını k.al.dıraİnaı:.
det.lik. Politik içerikli haftalık gazeleni n ortak çıkarılmasını.Ja
acele etlilmem esi gerektiğini: birlik
sorunun da az-çok kalıcı adımların atılmasının ardından gündem
e getirilm esini önerd.ik. Önerirni zde
ısrarlı davrandık. Karşılıklı bu ısrarlar daha sürecin
başmda birlik \"alışma! arını olumsu1 etki! edi.
s,ısyalistlcrin birliği platform u. ürgüller ara!ıı
eylem birliği kararınıda hayata geçirem edi.
Avrupa' da ortak geliştirilen kimi eylemle rin dışında. Özellikl
e ülkede sözü edilir pratik eylemle r geliıjtirilmedi. Ya da eylemlik sürecind e ortak
r.Javranıhınıad..ı. Ortak teorik yayında çıkartıl
madı ve sonuçta platform dağılı..lı. ~eden?
KAWA' dan yuldaşlarımız. ideolojik ayrılıkları ve buradan
kaynakla nan farklı politik yaklaşımları güz an.lı etlen bir tutumla. bir an
evvel birliğin gerçekleştirilmesinde ısrarlı davrandılar.
Kısa ı:lent"Cek bir sürede orıak birlik kongresi ünemıekteydiJer.
Öncelik le ortak. kongren in hemen hedeflenm esi gibi bir üneri KKP ansından bir çnk yilnden ger\·ekc:i
değildi. Ve doğru hulmadık.
Herşey bir yana, KKP kongre ile kurulmuş bir
parti. Merkez. Komite'liinin üzerinde partinin
genel iradesin i temsil eden bir kunt-'Te bulunuy or. Merkez
Komites i birliğe hemen evet dese bile
tarurını partinin dünkineti kun~sine güı:ünrie
k zorundadır. Birlik sorunun da nihayi kararı ancak
kongre verebilir . Bu nedenle kongreyi •layacU . yada aletacel
e bi7j hazırlıksız bir kongrey e zorlaya(;at olan erken birliğe yünekntt !zrJit.Te tll"ik/ide olojik sonınlard
ak.i !!~ ayrılıkiarına ra~n ve
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yünelmek bizim aı;ımız
önemlisi bu ayrılıklar üzerinde beUi Oir tartı~ma evresini
dan ıJoğru olamazdı. Böylesine birliğin lıdirlenmiı:- ilk .şartı yeni ayrılık olurdu. Ve üs.h:lik birliğe yünden taratlar. hlrlik öncesi konumtanndan daha !!eri. birbirinden daha ut.ak konumlara düşme ldıli
kesi büyüklü. ~-mişte ayrıhk.la son\J\·Iaııan t-.irliğe taraf l)lanların birbirlerine ağır su(jlaınalarda tıu
lunduklanna yaşannu~ ı.Jeneylerk ~ahit ulımtı:otuk. Daha g,ünı.:el politik surunlar üt.erinde, ortak. pt.ılitik.
tutwnlar geliştirip-geliştiremeyeceğimi7 belli değilken. hemen örgütsel birliğe adım atmak. kür
kuyuya taş atmak olurdu. Aranu1J.aki ınewut olumlu ili~kileri bik gerileıehilir kaygı ... ını ta~ıdık ve
ya~amadan birliğe

prematüre cerken i.k*nı~) birliğe yünelmedik.
KA.WA ile TS. Kulı;'~ Kün.li~tan'J.a heınen hemen herkese a\ık birlik. yünelişi itjerisindeler. ::'llerede)'se kendisine devrimı..-iyinı tsusyalistiml diyen her ürgütle ortak bir partide birbarın
leşrnek gibi bir prespeklife ..,ahiptiler. Kürt ulusu. bağrında k.ar~ıt ~ı.·ıkarlara sahip sınıfları
akımların
dınyorsa: politik olarakta komünist. ~o~yal demokrat. liberal ve sol devrimci demokrat
kendivarlığınıda kabul t:lmek gerekir. Bunları gürınaı.Jen g.t:len yüneli~ler gerçekci değildir. Ayrıca
gerçekte
bile
olsa
komünist
hana
sosyalisE
adı
partinin
alabileceği
yer
herke!-ıin
diyen
ne devrimdyim
nitdik olarak ilerici. yurtsever. halk\ ı parti niteliğind-ı:!n ileri gitmez.
KKP ile birlik çalı~maJan 'i-Ona eriru.:e KA WA ile TS. btcjk.a örgütler le birlikte beıjli birlik
platformu ol~turdular. Ha1ihazmJa be~ ürg.üt so~yali~ılerin birliği çalı~malarını sürdlirmektedirl er.
A)Tıı..-a
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birliğine yaklaşımları
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dayatılan

birliğine yönelirken. ayrıntılarına varana kadar. birebir ideolojik birlik
Parti bünyesinde komünizme farklı yakJ~ımların varlığını kabul ediyor. Billjluı. bir ifadeyle
özünü
aynı Uzün t"arkh versiyonları parti içerisinde olatıilir. KKP. ~arksizm-Leninizmin evrensel
Ortadoksca '>avımuyor ve bunu tartı~ma konu..,u yapmıyor. Tartı~ma konu~u olan. evrensel üzün ülkemizde yeniden üretimi ve yorumudur. Jşte burada farklı yaklaşımların parti içerisinde varlığını
reddetmek bir yana ter ... ine ilerleti~i ed:.i~i ulacağından gerekliliğine inanmaktadır. Fakat, stratejik
olarak burjuva ulu.-.al demokratik dewim savunu~unu ~ürdüren; ideolojik olarakta milliyetçiliğin
hakımın
yanlızca Marksizm-Leni nizm'den genel bir etkilenme~inden öteye geı.,:meyen: ürgüt yapısı
dan halkçılığı ~amayan yapıları komünizm içi olgular olarak değerlendirmiyoruz. Ve "'biriiırJen
henüz çıkılmayan. ötekine henüz girilmeyen iki din ara!-ıında kalmak katlannıaz bir ~eydir"" denildiği
gibi. salt ulu!'.al kurtuluşçu per~pektifi henüz ~mamış. ~osyaliım uğruna rpüı.::adeleyi ise henüz somut
bir hedef olarak belırlenıemiş: ve öyleki. \t~yalizme bir gün inanan. un gün kuşku duyan güçlerle

KKP. komünistlerin
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komünist birlik gerçekle~tirilmez.
KKP, komüni!-ıt birliğe yünelirken, birliğe taraf olanların sınıtla zayıf yada güçlü bağlarının
Böylelikle
varlığında ı:o.rar ediyor. Bırliğin üzne:o.ini az-çok ama mutlaka i~çi sınıfı ıılu~turmalıdır.
ürünü olgerçekl~ecek olan komünist birlik, hem i~i ~ınıfının eylemliğini doğrudan ihtiyaçlarının
komünist
maJıdır. Hem de i~çi sınıfının eylemliğine dinamizm katabilmelidir. KKP, kendisini dünya
komüKürdistan
hedefliyor.
Jayanı~mayı
enternasyonal
ve
gürüyor
olarak
hareketin bir parçası
nistlerinin proleterya enternasyonalilm i yönünde net bır tutuma !-ıahip olmaları gerektiğine inanınak

w

ULUSAL CEPHE VE SÜRGÜNDEK İ KÜRT PARI.EME NTOSU

uzeyli Kürt rJevrimd hareketleri arasında g.eçıni.~te kim. i.cephe (jalı~maları oldu. Ancak ilk kez
üm örgüt ve partileri ka)Y.'>ayan Cephe Platformu olu~turuldu. 12 parti ve ürgütün yer aldı~ı
ephe platformu, kalıcı ulusal cepheye dimü~mesi yöntinde ciddi denilehilecek adımlar attı.
Cephe: programı ve lüzüğü gibi temel belgeler üzerinde uzun ıartı~madan stmra u1.\a~ma sağlandı.
Tarnda cephenin kamuoyuna resmi ilanının yapılma~.ı t:ıeklenirken, kimi nedenle tıkant.lı ve dağıldı.
Cephenin dağılma..;,ının nedenlerine ili~kin ~öylena.:ek çok ~ey vardır. Ancak yazının uzayacağı
kurukayg~sı ile burada thırmayacağız. B4ta PKK ulmak üzere parti ve örgütler gerçekte cephenin
isteIWfUDU istemediler. Scmuçta platfcırum kalıc.:ı cepheye dönü~ıneı.Icn dağıldı. Ve bu geli~me bir
mediler. devrimci partilere yünelik güven~iıliği yarattı.
KKP olarak cephe programına ciddi itirazlarımı7. vardı. (>rııeğin. anti-emperyalis t. antitekelci hedeflerin programda yer alması gerektiğini ısrarla dile getirdik. Yine ıüzliğc ilişkin hcn1.er
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ünerilerimiz vardı. Pruğram ve tüzüğe ilişkin muhaJefet ettiğimiz noktalarda yazılı şerhimizi sunduk.
Ancak bunları cepheUen ayrılmanın gerekçeleri yapmadık. Hareketin genel politik çıkarlannı başa
.alan bir tutumla cephenin kurulması için tüm gücümüzle çaba sarf ettik. Sonuçta hize rağem dağıldı.
Yeniden tüm devrimt:i güçleri kapsayan cephesel çalışmalann başlatılması bir hayli zor ve 1..aman
alacaktır. Zor ve zamanda alsa biz bu yöndeki çabalarımızı sürdüreceğiz.
Cephe platformunun dağılmaı.ıyla birlikte, devrimci örgütler arasında parlemento, ulusal kongre gibi tartışmalar yoğunlaştı. Bu tartışmalar daha cephe çalışmaları sırasında kimileri tarafından
gündeme getirilmişti, Özellikle. PKK hem ulusaJ parlemento ve ulusal kongrenin yaratılması yönünde çalışmalttrın bwilaıılmasını ünermekteydi. Biz ulusal cephenin gerçekleştirilmesini başaramayan
Kürt devrimci örgütlerinin, cepheden daha ileri bir adım olarak, parlemento yada ulusal kongre gibi
olguları oluşturmaya yönelmelerini doğru bulmarnı~tık. Bunun başanlamayacağı inancındaydık. Benzer kaygılarla başka örgütler de cephe atianarak parlemento, kongre gibi ol~umlara yönelmeyi doğru
bulmuyorlardı.

Sonuçta PKK'nın başiatığı ve Içerisinde baı:ı DEP milletvekilleri, yazarları ve din adamyer aldığı sürgündeki Kürt parlementosu (SKP) olu~ru.
KKP olarak fiili bir durumla yüı:yüze k.aJdık. Parlemento gibi ulusal bir kurwnun oluşmasına
karşı değildik. Ancak şu anda ve mevcut birleşimi ile olu~maMna karşıyız. Yeni duruma ili~kin
yapılan değerlendirme sonucunda SKP'nin içerisinde yer almayı k.ararlaştırdık. Şu anda SKP içerisinde yer alıyoruz, ancak ~u yaklaşımlarınull koruyoruz:
SKP, mevcut birleşimini aşmalı, diğer devrimci partilerin yer almaları için !ıüregen uğraş
vermelidir. SKP Kürdü.tan'ın diğer parçaları adına davranmamalıdır. Güney. Doğu Kürdistan'daki
belli başlı partilerinde yer alacağı bir parlemento yada ulusal kongre Kürdistan'ın tUmU adına davraruna hakkına sahip olamaz. SKP, adından anlaşılacağı üzere, ülke topraklarından uzak Avrupa
merkezli olarak kurulmu~ur. Dolaysıyla bu kuruma, Kuzeyli halkımızı uluslararası kuruluşlar
nezdinde temsil etme ve destek sağlama, TC' nin uluslararası alanlarında tecritini derinleştirme ... gibi
görevlerin dışında başka misyonlar yüklenemez.
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SENDİKALAR VE DİGER KİTLE ÖRGÜTLERİYLE
İLİŞKİLER
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Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimçi hareketinin. bugün sendikalar ile ilişkilerinin ne düzeyde olk.avrayabilmek için geçın.işe kısaca bakmaktayarar vardır.
l964.flı yıllarda gelişen kitle eylemleri; mücadele araçları olarak. yeni sendika. dernek. .. vb
kitle örglitleri yararttı. Sendikal alanda ilerici bir adım olarak, Devrimci İ~çi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu ve hızla güçlendi. Öğretmenierin kitle ürgütü olarakta Türkiye Öğretmen
ler Sendikası (TÖS) oluşturuldu. Ayrıca Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF). Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GE~Ç), ve sayısız öğrenci dernekleri kuruldu. Bu kitle ürgütleri Kuzey Kürdistan'da belli bir etkinliğe sahiptiler. KUrdistan'da ayrıca Doğu Devrimci Kültür Ocakları
(DDKO)'nın kurulduğunu daha l)nce üzerinde durmuştuk.
İşçi smıfı ve emekçi yığınlar. yaşamsal ektmomik. sosyal hakları uğruna dinamik bir mücadele içerisinrJeydiler . Türkiye tarihinde öğrenci hareketi ilk kez bu düzeyde dinamik ve yığınsal bir
eylemlik içerisine gim1işti. Akademik taleplerinin yanı sıra emperyali7.me karşı mücadele, öğrenci
hareketinin başlıca bedetleri arasındaydı. 1960'lı yıllarda kiılelerin devrimci çıkışlarını motive eden
başlıca unsurları şöyle özetleyebiliriz:
ikinci dünya sava.şında zaferle çıkan SSCB ve olu§turulan Sosyalist Blok'un dünya çapında
estirdi!!i sosyalizm rüzgilıının işçi ve emekçi yığınları derinden eıkilemesi.. Asya ve Afrika'daki
sömürge halklarının emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık mücadelelerinin, 1960 yıllannda yoğun
laşması ve peş pc~ zaferle sonuçlanmasının yarattı~ı ilerletici etkiler .. Önce Osmanlı Imparatorluğu'nun despolizmi. sonra gerici, şoven temellerde kurulan TC devletinin ağır baskılarının altında
nefes aJamaı: duruma getirilen halk yığınlarının demokratik hak arayışları. .. uluslıll"arası gelişmelerin
de kamçıladığı bu hak arayışları: 196() ımayasaM'nın da sağladığı kısmi burjuva demokratik ortamda
hı~la güçlendi. Baskı altındaki İ~i ve emekçi yığınların gelişen kitle eylemleri artık bir ihtiyacı.
duğunu
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yakı~ı olarak gündeme getinnekteydi. Bu ihliyaç. siyasal parti örgütlenmesiydi . O yıllarda Türkiye\Je ciddi bir varlık olmayan Türkiye Komünist Partisi (TKP}. TİP, geli~ yığın eylemlerinde
yer alan, bu eylemiere öncülük etmi~ kadrolar tarafından kuruldu. Kitlelerin önderleri mücadele içerisinde sendika, dernek.. vh kille örgütlerinin politik mücadeledeki sınırlılıklannı/yetersizliklerini
kavrayarak parti ürgüllenmesini bilince çıkardılar. TiP, bu bilinçle kuruldu ve Türkiye'de olduğu gibi
Kuzey Kürdistan'da da kitlesel zeminlere dayandı. Çünkü TİP'in kuruluşunda ve saflarında 1960'lı
yılların Kürt kadroları, aydınlanda yer almakt<ıydtlar.
196lrlı yıliann sendika ve diğer kitle örgütleri ile u dönemin tek devrimci partisi olan TiP
arasında ili~kiler güçlüdür ve nettir. TİP :-.endika ve kitle örgütleri üzerioide yönlendirici bir güce
. sahipti. Bu gücünü devrimci tarzda kullanıp-kullanmadı~ı ayrı bir tartışma konusudur.
1961)'1ı yılların sonlarına doğru TİP.. bir çok nedenle tıkanmı~tı. İş.çı sınıfının ve diğer emekçi
yapabiyığınlar-ın geli~en ekonomik, sosyal ve siyasal kavgalarının gerektirdiği politik öocülüğünü
lecek hir parti ulmadığı açığa vurm~tu. TİP'in içerisindeki farklı ideolojik gör~ler giderek net-

ve ayrı~mayı kaçınılmaz kılmıştır.
Netleşen ayrışma noktalarını şöyle
Devrimci zor ve silahlı mücadeleyi

özetleyebiliriz:
savunanlar ve savunmayanla r,

ku

rd

Parti örgüdenmesin in yasal olmasını sa~unanlara karşı, yasa-dışı temellerde parti
örgütlenmesin i savunanlar,
Sosyalist devrim tezine kanjı, büyük milli demokratik devrimi yada demokratik halk
devrimini savunanlar,
Bu belirtiğimiz aynhkları da etkileyen, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısınıi-ı tahliline ve sınıfların mevzilenmesine, de'Vfim ve iktidar sorunlarına ilişkin görüş ve tahlilerin
rarkhlaşması,

va

Kemalizmin ve Kürt so~nundaki 2örüş ayrıhklanmn derinleşmesi•••
Bu sorunlar temelinde b~layan iç ayrı~ma giderek derinle~ti ve TİP parçalandı. Başlangıçta,
THKO, THKP-C', TİKKO.. gibi y<ısa-dışı ve sil<ilılı mücadeleyi savunan iirgütler kuruldu. 12 Mart

yıllardır.

rs
i

1971 askeri darbesinden sunra ise bir dizi yasal ve ya...,a-dı~ı yeni parti ve örgüt kUruldu.
1970'Ii yıllarda komünist ve devrimci harekeıin artan iç parçalanmasına rağmen, sendikalar
ve kitle örgütleri ile ciddi bağları vardı. Siyasal bölünm~lüğün kitle örgütlerine de yansunasının gesahipti.
tirdiği olumsuzluğa rağmen devrimci hareket yine de kitle örgütleri üzerinde ciddi bir etkiye
Çünkü bu yıllar devrimci hareketin kitleselleştiği ve kitle örgütleriyle ciddi ili~kiler kurabildiği
faşist diktarörlüğe kar~ı

kendilerini savuruna
bir gelişme
algerçekle~tiremediler. Hana bir çuk parti ve ürgüt dağılma noktasına kadar varan ağır darbeler
maktan kurtulamadı. Kitlelerle ve kitle örgütleriyle bağları bir hayli zayıtladı. 199trlı yılların başın
da komünbt hareket, 12 Eylül ltnm darhesinin yıkıcı etkilerinden yeni yeni sıyrıldığı bir süreçte:
SSCB ve Ml'l.yalist sistemin yıkılmasıyla bir ba~ka cepheden ağır sorunlarla yüz yüze kaldı.
Şimı..li içerisinden geçtiğimiz süreçte: komünist hareket ile işçi sırufı mücadelesi arasında
ciddi bir kopukluk ya~anıyur. Komüni~tlerin devrimci akımların mücadelesiyle. işçi sınıfının ekonimik, sosyal ve demokratik haklar uğruna nıücadelesi ayrı kanallardan sürüyor. Komllnisr ve diğer
devrimci hareketler. heyaz yakalı iŞ\·ilerin (memurların) sendikaJ faaliyetlerinin dı~ında, sendikalar
iizerinde süzü eı..lilir bir etkiye sahip değildir. Komünist ve diğer devrimci akımların işçileri saflarına
emekçi
ısrarlı çağrıları yanıl!.ı7 kalmaktadır. Ve komünisllerin devrimcilerin. işçi sınıfının diğer
geli~tirip,
yığınlarının ı..linamizmlerine dayanarak ayakta durmak ve üneıniisi yığın mücadelesini
güçlendinne-k gibi devriınci bir i~levi üstlenmiyorlar. Halen iradi olarak ayakta kalabilme savaşını
vermc-kteler. Öyle ki komünizm adına davrandığını idda eden kimi örgütler, yığınların sınıf mücadeJe,o.;inin bir tınıcı olnmktan \'tık birer <ımm; haline geh.liler. Bu halleriyle birer kast haline dünüşmekte
19XO'Iı yıllar

oldu.

komünist ve devrimci ör,gütler için.

Yoğunl~an fll.'ıist saldırılar k.anjısında

öq,.>ütsel

yapılarını korumayı aşan
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Koınüni,o.;t hareketin temel sorunları değişen koşullarda. Maksi7.m-Leninizmin ışığında lc:endini
küklü yeniden üretebilmek.tir. Toplumun ve işçi sınıfının sorunlannı/ihtiyaçlarını kucaklayan. çöztım
ler üretebilmektir. Bu ürelİmden alacağı güçle J96()'lı yıllarda kitle mücadelesi (kitle örgütleri) ile
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parti ara~ıııt.la kurulan ili~kilerin. günümüz ko~ullarında yeni araçlarla, yeni yaklaJtmllarla kuralat-ıilınekıir. Pekı ama nasıl? Bu konu bailı baojına bir ya71 konm.udur.

DEMOK RASi VE EMEK CEPHES iNE
OMUZ VERELi M
ürt

halkına kar~ı ~ünJi.ırülen

kirli ~ava~, TC rejimini tam bir çıkmaza ~ürükledi. Hükümeti,
partileri, ak.tdemik kurumlarıyla ~ovcn.izm ve ~ava!ı batağına ~aplanan
rejım karanlık güçlerin tam hakinıiyeıı altında ıyil:e çurüdü, tıkandı ve halkımızın başına
i~kence, kan. zulüm H~ ~oygunla bela haline geldi.
Rejimin ekonomik. siyasi, toplum~al. ahlaki genel krizi !ton derece ~iddetlenmi~. derinle.~nıi~tir. Talan. yağma, yohuzluk. ~uygun. sav~, zulüm ve katliam politikalan Kürt halkıni
olduğu
kat.kır Türk halkını da uçurumun eşiğine getirmi~ıir. Rejim kendi !.İyasetlerinin adeta tut:o.ağı
haline
gelmi~ iyke kirlenmi~ıir
TC rejimi, tüm ba~kı ve katliamlarına rağmen geli~en üzgürlük ve sosyalizm mücadelesi
luır~ı~ında giııikçe Jaha faJ:Ia ırkçılık. -'lOVerıil.me ve '>iya.. i gerir.:iliğe <;arılmı~tır. TC rejimin e!.as
bile~eni durumunda olan ~ovenizm ve geriôlik ı.;on '>ınınna tırmanmı~tır. DYP ile CHP'yi
son 4 yıldır
koali!>yon hükümetinde birlikte yer alrruı.ya zorlayan ve f<Jii~t :\.iHP'yi bu koalisyonun füli ortağı haline getiren e!.as 1.emin hudur. Halkımıza kar~ı olduğu kadar Türkıye i~çi ve emekı;.·i halkının gerek~inmelerine ve çıkarlarına kar-'lı ı.Ja olu~ıurulan bu ~er cephe!.i koali'>yonu ve ~özde muhalefet
eder
g:ürünüp .gerçekte bu politikaların payanda~ı olan diğer burjuva partilerinin izleilikleri ~i yasetler Türkiye ve Kürdh.tan'ı. i~·ine dü-'lünJüğü tüm temel ~orunlara içinden çıkılmaz hale getirmi~tir. Son bir
kaç yıl i\·inde defalarca hükümet krizleri de ya~anmı-'/tır. her defasında yeni bir hükümetle <Jiılmak.
i~tenen hizi atiatmak mümkün olmanu-'ltır. Bu. te~a.düf değildir. Burjuva ~iya..;,eti yozl~mı~
ve kirlenmi~tir: toplumun hiçbir temel !.orununa çözüm geıiremez. Ekonomik ve !.~ya! <,orunlar
agır
laşmı~ıır. Öyleki 19'-J6 yılı tıüıçesinin üçte biri yanlızca ıç lıorç faizlerini ancak kar~ılayabilecektir. İç
ve dı~ !ıurçlar hızla hiıyiıynr: enllasyon dü~ürülemiynr. ıer~ine daha da yiık:.eliyor.
Kirli ~av~ Türkiye bütçc~inin önemli hir N.ilümünü giderek artan bir onuıda yutuyor. Işsizlik
salgını hastalık gibi toplumu ~arıyor. ürkütücü boyutlara ulaşıyor. Sağlık. eğitim kurumJan
giderek
çürüyur. llmut~uzluk. \·are~izlik. çıkı~sızlık i\·inde bulunan kitle arasında bo~ inançları be<,leyen dini
tarikatlar hızla yayğınl~ıyor.
Burjuva siyasetin hi\· bir ıemel soruna çözüm getiremediği günümüz ko~ullarında bir ··çözüm"
olarak dini gericilik üne çıkartı lıyor. r<l-'list ~11-IP ve onun eli kanlı militanları hız.la güçlendirilmeye
çalışılıyor. Kı~at·a~ı hıplum Orta\·ağ karanlığ:ına gömülmek isteniliyor.
TC rejimi. Kürt !.orununda siyasal çü7üme yan~mıyur. Türkiye i~çi ve emekçilerinin.
sorumluluk ~ahibi aydınların, gelet·eğin emanet edilen:ğı gen\·liğin. toplumun vaz,geçilmez dayana~ı
kadınların kı!.acası herke~in y~arn~al çıkarlarına. taleplerine. dii.)ünce ve duygularma '>trl
çeviriyor.
Her defasında ı.;iya~al teriirü haşlıca silah olarak kullanıyor.
Rejim mevcut tıunalıını kirli !.ava~ su\·lusu generalleri. yargı~ız infaz ~ampiytmu poli'> şe
flerini. !Kürt milletvekilierini yaka paça TB:\.1:\i'den alıp zindana atan. yaıar. sanaıçı ve aydınlara
yü1.yıllık eelalar ke~ıiren. kural tanımaı. paranoyak. emekliliğiyle birlikte :\1HP'ye iltihal
ederek
gerçek yüzünü meydana koyan) DGM sawılarını medise taşıyarak. ve büylelilde kimi demokratik.
kazanımlarıda yoketmeyi hedelleyen bir ptıli~ devletini iyiı.'e yerle~tirerek veya olu~turarak ~mayı
hedefliyor. Eğer gÜ\·Iü bir "dUr" ~esi yükselıilme1~e bu ~iyaset. bunalınu daha da derinleştiricektir.
Kürı halkı i~ii-ı daha taı:la ba~kı ve katliam: karde~ Türkiye halklart. i-'1\·ileri, emek~·ileri için ı.laha
fazla l"ı<ı~kı. yoksulluk. lam ve zulüm getirecektir.
'
Tüm burjuva partileri ~uvenizmin. f~izmin \'e dini geridliğin beslediği bir sava.ş ve soygun
siya~etiniıı tilerinde yarı-'I halindedirler. Burjuva partileri 1()95 Aralık ayı ~eçinılerini bu yarış
üzerint..lc !.lirdüreceklcr.
milylm Kürdisıan·ıının yurtlarından süküldüğü, Kürdistan·da özgür oy
kullanınlin ncn:dcyı.;e inık<ın:-;ız hale geldiği. yurtdışmda y.ı.şayan milyonlarca seçmenin
ve ıg
ya~ıı.Jaki gençlerin ny hakiarım kullanmalarının fiilen engellendiği tıir baskın seçimle sonuca
ulaşmak
isteyet·ekler. Se,:inı pnıpaganı.lalannda halkımıza kar~ı nasıl "şahin" davrandıklarının nutuk.larını ata-
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Bu siyaSd temelinde oluş<U:ak ulan yl!'ni me·dis Kürt sorununa siyasi t;li7.üme yartaljmayave emek.~·i yı~ınların eklınlınlik. ıkm,lkmtil istemlerini yerine getiremeyocektir. Bölgede
~ kar~t ~alı..hrgaıı t.'lir ~\~ siyası:ti. İı'kını:)ı: ıkvam t'th·ı:ktir. Kürt h<~lkı kirli savaş kar.şısıru.hı
ya:;anuna J:in:niyor: ulın.:ı1 l'ıı.gtirhik. ve ı>tısyaliım mik:adelı:si gelişip güçleniyor. i~~·ilerin kitlesel
eylenderi giderek t.'lüyü~w. daha kararlı t.'lir hal ahyor. Aydınların tıanş.. llemukrası ve Jü.şünı:e ii7.gürlüğü uğruna müı.:aJeleleri kitl~d lxı)'Ut kaıaruy,u. Kadınların. kayıp yaknilarına. tutsakların,
genr,;lerin mi.il:a..klelı:ri daha da gelişiyor. Baskı. sömürü ve k.irli sava~" karşı bir bütün ularak ropluınsal ve ulusal muhalefet gı.k;leniylır.
l.ş...·i ve emek~·iknn ''e Kürt halk.mın yaş.;.ım:-al ish.'mkri tıu se'\'imde Demnkrasi-Barı~ ve
Em~ k C'eph~siıtin yaratılmasını Ja~ atı~ ur. Bü) ksi nı:" ~eni~ tıir cephenin yanıtılmasım ütc-ôcn beri !;l.lvunan P'.utinuz KKP bu )ünlü gdi~ınderi ~e,inçle karıı-llı}W ve yürekten de_slt:"kliyor. Ve kalu:ıla::ra
r.ı.k.. daha geniş g:Uı.;len k.a~yarak se~·im soıırasmda J.:.ı ı.Jevam etmt:'sirti <lf7_uluyor. umut ediyor.
Bu genış cep~ s~·imlerle ~ımrh olmamalıdır: kendini medise miHetvek.ili ~ündermek.le
sınırlamamalıdır. Seçım sonrasında Ja Türkiye 'ı'e Kuley Kürdistan işçi emekçi halkının devrinx:i
muhalefetinin odağı olarak devant eı.ietıilmelıd.ir. KKP ·nin çalıası tıu yönde olacaktır.
AYDI'I;L.-\R GENÇU:R KADlNUR iLERiCiLER
DIEKÇİLER
iŞÇİLER
Yl"RTSEVERLER KO\!l:'I;İSTLER vt: DiCER DEVRİMCİLER
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GeneTallerin. polis şetlerinin. DUM sav..·ılannın meclise taşınarak mevı:ut polis devletinin
daha da kökleşmesini ıstemiyor~anı1.
TBM_.\l"nin ihraç ettiği [XjM"nin ı.:ezalandırdığı Kürt halkının vekillerinin, doğruları söylediği. Kürt halkının ve emekçilerin hakh davalarını savunduğu için zindana ·atılan aydınları meclise
girmelerini ve bu yolla kırlı sav~ yürill:tk:ülerinin sura[latına bir şamar daha indirmeyi istiyorsanız,
Faşist MHP ve hızla onun ı.rizgisine yaklaşan şoven DSP'ye: aynı yolun yolcusu Çiller'in
DYP' sine: toplumsal muhalefeti freniemek .görevini üstlenen kirli savaş. sorumlusu CHP'ye; diğer
bmju..-a partilerine ··oyum yok·· di~or ve tüm savaş suçlularını oylarınızia mahkum etmek istiyorL·mınetçiliğin ~emsiyesi altında ırkçılığı ,,.e ıovenizmi gizleyerek Kürtlerin varlığinı ve temel

inkar ~den: \ahte anti-kapitalizm ve anti-empef)'alizmle [oplumsal muhalefeti
cezbetmeye ça1ı~an dın ~mürOclisU RP' nin m;ı.'>kesıni di.i.)ürmek i!;liyun.anız,
Yurtseverlenn. devrimci. demokratların. komünh.tlerin mecli!.e girerek ~av~ ve soygun
sııçlularına diken olmalarını hedetlıyorsanız.
Sümürü. zam ve i~kerıceye kaqı tepkinizı daha gür yükseltmek istiyorsanız.
Demokrasi. barış ve emek cephe..,inin ~aflannda yer alın. Seçimlerde oylarınızı HADEP' e
verin. Seçimlerde iyi sonuca ul~mak için ~eçim çah~malarına var güc:ünüzle ve her yolla katılın.
20. ı 1.1995
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SEÇİM SONUÇLARI VE YÖNELiŞ
Haydar Karahan

1995'te Türkiye'de erken genel <.eçim yapıldı. Fakat :ı.eçim :ı.onuı,:ları, çüzüın yerine
kriz doğurdu. Öyleki, erken genel .,eçim. yeni hir erken genel .;,eçim tartışmasını günc.leme gcıirdi.
Daha seçimin ke">in o;;cmuçları hile açıklanmamı~ iken, tmrjuva parti liderleri yaptıkları açıklaınalartla
kamuoyuna ve kendi partilerine, yeni bir erken genel :ı.cçiıne << hazır olun >> mesa_ıım vcrtlilcr.
Hatta yeni bir seçime dönük yeni ittifak arayı~larına girdiler. MHP ve Oa.)huğ'u A. Türkc~ illifak
arayıllannda odak durumunda. TC rejimi MM140--50 yıldır toplum içerisinOC dini ~eriı.:iliği bilinçli hir
tuturnla geliştirdi, y$fllaştırd1. Ve bugün% 21 civarında uy alan RP rejimin toplumda kendi eliyle
bti:yuttüjü dini gericilik üzerinde yükseldi. Di~er burjuva partilerin RP' ni rejim karıjıtı gtiıtlerme ça24
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Ve TC rejiminin RP'den k.orkmas1 için hiç bir neden yoktur. RP rejimin bir
parçasıdır. RP' nin seçimlerde birinci parti olması diğer burjuva partilerinde rahatsızlık yaratmasının
ana nedeni devlet rantının ellerinden kaymasına duyulan tepkidir.
TC rejimi mevcut RP yönetiminden değil, RP'nin harekete geçirdiği kitlenin dipten gelen
dalgasından ürktiyor. Çünkü, RP yönetimi, emperyalist-kapitalist rejimin ve uniter TC devletinin
yeminli sorumlusudur. KemaJizimle, ordu ve faizle barışmıştır. Fakat dipten gelen dini gericilik dalgası halen ilinarnikıir ve burjuva rejim k.ar§ısında ıjCriat düzeninin savunucusudur.
Seçim sonunda olu~ parlamento bileşimi burjuvazinin özlediği <<istikran>> sağlamaktan
uzaktır. Daha şimdiden hükümetin kurul~unda sıkıntılar yaşanıyor. Bir parti tek. başına hükümet kuramıyur. RP dı!jındaki partilerden en az üçü olmadan hükümet kuranuyorlar. Gelişmeler RP ile
A.ıı...ıAP' ın bir koalisyon hükümeti kurabilecekleri yönüodedir. Avrupa, özellikle Almanya, RP ile
A.~AP hükümetine destek verebilecelctir.
Mevcut meclis bileşiminden çıkacak olan bir koalisyon hükümetinin uzun ömürlü olması
hayli zordur. Hükümeti bekleyen ağır iç ve dış sorunlar bulunuyor. Tüm sorunlann temelinde yer
alan Kürt sorunu vardır. İ~sizlik., yüksek enfla!'.yon bir sosyal felaket halini alnuşur. Eğitim ve sağlık
kurumları yozlWimı~ halkın ihtiyaçlarına cevap vermekren uzaktır. Bu koşullarda kurulacak herhangi
bir burjuva hükümeti sorunlara çözüm getiremez. Hele hele kurulacak bir koalisyon hükümeti, sorunları ağırla.ştırmalcran öteye. bir şey yapamaı.
TC f~ist rejiminin göz bebeği MHP'nin seçim barajı engeline takılıp meclise girememesi,
rejim için bir başka rahatsızlık nedenidir.
Anti-demokratik bir uygulama olan baraj dolaysıyla Kürt ve Türk halkının iradesi meclise
yansımanuştır. Genel baraj dolaysıyla HADEP'in 20'yi aşkın milletvekili moclise gireınemiştir.
Diyarbakır, Van, Batman, Hakkari başta olmak bir çok ilde HADEP milletvek:ileri yerine haksız yere
milletvekili olan RP ve diğer burjuva partilerden milleıvek:illeri koltuklarında rahat oturam.ayacaklarWr. Bu iJierdeki kitlelerin iradesi ile kendi. burjuva partilerinin ıjOVen Pllitikaları arasında sıkışıp
kalacaklardır.

rs

Ayrıca seçim sunrası ol~ meclis yapısırun işçi ve emekçi halklar yönünde hiç bir değeri
temsil etmediğini, emek. barış ve özgürlük yönünde en ufak bir adımı atmayacağını belirtmeye bile
gerek yoktur. Halihazırdaki meclis yapısı öncekine oranla daha gerid ve şoven bir bilqime sahiptir.
Kirli savaşın fiili uygulayıcıları olan D. Güre~. Ü. Erkan,~- Ağar, H. Kozakçıoğlu, S. Menzir ... gi.bi
general ve polis ~etleri meclise taşınmışhırdır. Meclis dünden daha fazla kirlenmiştir, yozlaşmıştır.
~ereden bakarsak bakalım, erken seçim kokuyor. Kurulacak olan koalisyon hükUmetleri uzun
ömürlü olamazlar. Kürt ve Türk devrimcileri buna hazır olmalıdırlar.

.a

ÖZÜNDE İKİ CEPHE VARDI

w

w
w

· Aralık 1995 seçimlerinde bir dizi parti seçime katıldı. Ama gerçekte iki cephe vardı. Biri tüm
burjuva partilerinin oluşturduğu burjuva cephe. Diğeri Kürt ve Türk devrimci hareketinin oluşturduğu
<<Emek. Barış ve Özgürlük Blok>> uydu.
Birinci cephede yer alan. DYP. A.'lAP, RP, ('HP, DSP, MHP ve YDH'ye kadar tüm burjuva
pareileri; T.C'nin uniter devlet yapısının ve kapitalisı serbest piyasa düzeninin savunusunu temel alan
bir programla seçime katıldılar. Bu eksende bir propaganda yürüttüler. Özel olarak da Kürt ulusunun
ve üzgürlük mücadelesinin reddi ve zorla ezllmesini içeren şoven bir yöneliş tüm burjuva partilerinin
ortak paydasıydı. Aralarındaki nüans farkları dışmda temel sorunlarda hiç bir fark yoktm.
Bu şoven, gerici hurjuva blokon karşısında halkların alternatifini oluşturan <<Emek., Barış ve
Özgürlük Bloku>> seçim sürecinde oluştu. HADEP bünyesinde oluşan cephe ulusal özgürlük, banş
ve demokrasiyi hcdetliyordu. Bu devrimd cephe; halkımızın yaşarnsal ulusal özgürlük istemleriyle
iki halktan işçi emekçilerin demokratik taleplerini içeren alternatif bir program doğrultusunda faaliyetlerini yeterli düzeyde sürdürdüler iddia edemeyiz.
Büyük bir gayretke:jhk.le, kendisini bu iki cephenin dışmda üçüncü bir alternatif gibi kamooyuna sunmaya çalışan D. Perinçek liderliğindeki i§Çi Partisi (İP) nin siyasal yelpazedeki gerçek
yeri burjuva cephesidir. Kemalizmin ve TC devletinin üniter yapısının savunusımu içeren şoven bir
propaganda ile burjuva cepbedeki yerini çoktan almışt1r. Hatta İP Kemalizmi ve 'FC'oin uniter
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burjuva partilerden daha iyi savunuyoru m yarışına girdi. D. Perinçek ve ekibi, bu
seçimlerde düne orımla daha net bir tutumJa burjuva şoven yüzünü açığa vurdu.
HADEP, <<Emek, Barış ve ÖzgürlUk Blok>> nu oluştur.an güçlerin beklentileri nin
alunda
%5 civarında bir uy alaDildi. Beklenti barajı ~ma yi>nündeydi. Hatta << %10 barajı kesin
aşarız >>
deniliyordu.
HADEP'in düşük oy almasının bir çok nedenleri vardır ve bunlar ciddi olarak irdelenmeli
dir.
TC devletinin yıllardır halkımız üzerinde estirdiği terör ve dayattığı zoraki göç HADEP'in
düşük: oy
almasında büyük payı olmuştur. 3 milyon civarında insanımız Kürdistan'd
an brujka alanlara (ağırlıklı
Türkiye'nin batısına ) göç ettirilmiştir. Bu kitlenin büyük çoğunluğu göç ettiği yeni
yerleşim yerinde
seçmen kütüğüne kaydı yapılmanuştır. Bilinçli yaptınlmamıştır demek daha doğru olur.
Küçük ilçe·
ler, nahiye ve köylerde, özel tim, polis ve köy korucularının estirdiği terör, halkın
özgür iradesinin
sandığa yansımasını engellemiştir.

TABLO 1:

RP.
ANAP

1.250.!KKl
6H!KKl
639.!KKJ
585-'KJO
294JKKJ
2H4.!KKJ
20.6(Kl

w

w

DYP
HADEP
MHP
CHP
DSP

TABLO 2:

24 H' inde
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Kürdistan'ın

w

K.
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Bir başka neden, HADEP'in halen gerçek anlamda bir parti durumuna gelmemesid
ir.
HADEP' in devarru durumunda olduğu HEP ve DEP süreci seçim politikası yönünde
yığınlara güven
vermekten uzak kaldılar. Biri. 1991 genel seçimleriile, diğeri 1994 yerel seçimlerine
kendi bağımsız
kimliği ile katılmadılar. HEP, kendisi seçime girmek yerine adayalarını
SHP listelerine soktu ve:
SHP'yi destekledi. 1994 yerel seçimlerind e ise son anda katılmaktan vazgeçildi, boykot
edildi. Bu
davraruşlar, yığınlarda HADEP son anda seçimlerde çekilimıi kaygısını
yarauı. Dahada önemlisi,
seçim öncesi ve seçim sürecinde HADEP geniş yığınları kucaklayıcı politikalar üretmcdi.
Kürt ve
Türk halkının sorunlarına ilişkin çözüm önerileri ile yüklü alternatif bir programda
yığınların
karşısına çıkamadı. Elbette propaganda yönünde iınkan ve araçları
çok sınulıydı. Ve burjuva medya
araçları HADEP'i bilinçli görmezlikte n geldiler.
Kürt ve Türk devrimci hareketinin eylem birliğinin yaraıılması, geniş halk yığınları için on
yılların özlemine dayanıyordu. << Emek, Barış ve Özgürlük Bloku>> tamamıyla
olmasa da önemli
oranda Kürt ve Türk sol hareketlerini kucakladı. Ancak bu birlik. önceden planlanmış
ve adım adım
olgunlaştırılarak seçime ha:ıırlanmadı. Beklenmed ik gelişmelerl
e devrimci seçim blok'nun oluştu·
rulması kendini dayattı ve somut adım auldı. Alelacele oluşturulma
sı dolaysıyla blokun geniş yığın
larca tarurunasını engelledi. Kısacası blok hazırlıksız seçim sürecine girdi. Bu durum
HADEP'in
düşük oy almasında payı olan bir başka faktördü. Buna, Türkiye
komünist ve devrimci hareketinin
genel olarak yaşadığı mevcut dağınıldığı. zayıflığını da eklemek gerekiyor.
HADEP Türkiye ve K. Kürdistan genelinde% S' e yakın bir oy almıştır. Toplam 1 milyon
200
bin oyun; 5H5 bini K. Kürdistan da, 582 bini ise Türkiye kesiminde al~tır. ~ğıdaki
tablolarda
HADEP'in aldığı oy ların daha ayrıntılı bir resmi çizilecektir .

398.000
.wı.ooo

A.~AP

268.000
92.!XKI
91.000
H9.!XKI

27UXIO

TABLO 4:

HADEP'in biriru:i parti
Hakkari

RP
HADEP
DYP
CHP
DSP
MHP

TABLO 3:

Diyarbakır

T.Cnin <<Güneydoğu Anadolu>> olarak ifade
ettiği Adıyaman, Uria, Mardin, Antep. Diyarbakır
Siirt. Batman da ise:

%54
%47

olduğu

il'ler

HADEP'in ikinci

Mardin

Mw;

olduılu

% 22,01
%16,77

il'ler
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Balman
Van
Iğdır

%37

Şırnak

%2X
%22

Siirt
Tunceli

%25,86
% 26,6X
% 17,00

TABLO 5:

HADEP'in l'ürkiye metropollerinde aldalla oy
Aydın

Mersin
htanbul tııplam
!zmir toplam

4KStK>

Kırşehir

ıso.oo:ı

60.000
5.000

%7
%3
%3
%g
%4
%4
%4

yakın

yakın
yakın
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65.4Xl0
50.00()
15.10:)

Adana
Ankara toplam
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Tablo ]'de görüldüğü gibi K. Kün.lislan genelinde biriıx:i RP, ikinci A.~AP, üçüncü DYP.
dördüm·ü liADEP'dir. HADEP. K. Kürdhtan genelinde dördüncü parti durumundadlf. ikinci parti
olan A~AP ile HADEP arasında 50-fıO tıin arası bir uy farkı vardır. Bir ~(mraki seı;:imde HADEP
Kürdistan genelinde ikinci parti olacağına bugünden kesin gözüyle bakılabilir. Fakat kısa sürede !.parti olma şansı imkansız değil. ama bir hayli zordur. Çünkü RP' nin oyları HADEP oylarını
i liye kallamı~ durumda.
Sosyal demokrat geçinen CHP ile DSP ise Kürdistan da ciddi olarak eridiler. CHP'nin aldığı
oylar daha çok alevi Kürt kitlesinin yaşadığı. Adıyaman. Elazığ. Erzincan. Antep. Mara.ş. Tunceli.
Kars'tan geldi. DSP'rtin alı.hğı 200 bin oyun yarısını Antep ile Kar~da ( ve eski ilçelerinde) aldı.
itlas etmiştir.
Diğer illerde bir varlık gösteremedi. Kı~aca~ı ~osyal demokra~i Kürdhtan da
Burjuva basının abartılı propagandası ve özellikle <<Diyarbakır\la Bozkurt Kürtler>>
MHP Alevi·Sünni
man~etlerine rağmen MHP Kürdistan'da güçlenrnek bir yana tersine zayıtlanuştır.
oy aldı. Diyarbakır
çatışma~ının yoğun y~anı.hğı Antep. Malatya. Erzurum. Mar~ ... gibi alanlarda
olmak üzere, Kürdistan'nın derinliklerind e aldığı oy yüzdesi ortalama % -* civarındadır. Ki
b~la

w

w

w
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bunlarda esas görevli polis ve memurlardan MHP-ye verilmiştir.
Tablo 2 i:.e TC" nin<< Güney Doğu Anadolu>> olarak ifade ettiği bölgede RP az farkla bi·
rinci partidir. HADEP ikiıx:i par1i olmu:}tur. Diyarbakır. Mardin. Antep. llrfa, Siirt. Adıyaman. Batmanda'da HADEP<< Haydi>> haydi deyince lıirin~.:i parti olur. MHP'nin bu alanda aldığı toplam
K9 hi n oyun yarısını Antep'den almıştır. MHP Antep'in dışında bu bölgede ciddi bir varlık. değildir.
Tablo :ne görüldüğü gibi HADEP Kürdi~tan·ın 5 ilinde birinci parti olmuştur. Özellikle 3 ilde <ıf\ık farkla ündedir ve muhtemel bir yerel ser.,·imde HADEP burada yerel yönetimleri alacak
bu
güçdedir. Bu ilieri tablo -ne görülen Mardin, Siirt Şırnak. .\1~. Tunceli izlemektedir. HADEP
ne
illerde ikinci partir..lir. Özellikle Mardin ve Siirt'de HADEP birinciliği çok az Qyla A..'\IAP ve RP'
S'te
Tablo
yüb.ektir.
:}ansı
olma
parti
birinci
buralarda
HADEP'in
kaptırmıştır. Dolayı~ıyla
HADEP'in Türkiye metmpollerin de aldığı oy oranını yük....eltiyor. Mersin ile Adana dı~ında
I-IADEP'in metropollerdekioyuranı ortalama%· -ı civarında.ı.hr. Ki bu metropoller hem Kürt nüfusunun çok ~oğun olduğu hemde Türkiye sulunun geçmişte güçlü olduğu alanlardır. Sonuçta şunu söyleyebiliriz; HADEP metropollerde beklenenden çok a.J oy aldı. Bunun nedenleri irdelenmelidr . Sorun
oy
Türk.iye devrimci hareketinin 7.ayıtlığıyla tek ba~ına açıklanamv. Geni~ Kürt kiıleside HADEP' e
vermedi.
Emek, Barı~ ve ÖzgUrlük Blok'u beklenen oyu alamamı~tır; fakat Türkiye ve K. Kürdistan'da
devrimcilerin neleri yapması gerktiğini ortaya koymu.ştur . İki ülkede ulusal özgürlük ve sınıf mücadelesi yönünde adım atmak, Kürt ve Türk devrimci hareketinin geni:} hirlikteliğini k.alıcılaştırmakdan
geçiyor. ik.i halkın düı;manı ortaktır, ortak düşmana karşı ortak mücadelenin geli~tirilmesi hem güncel hemde tarihsel bir 7.orunluktur.
Seçim sonrasında, HADEP. BSP, SiP, DDP yüneticileri yaptıkları açıklamalarla blokun deitilfakı ile sımrlı
vamından yana ulduklomnı a\·ıklar..lılar. Bi7.. KKP olarak başmdan beri blokun seçim
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kalmamasını savunduk. Seçim sonrasında blok iki halktan devrimci güçlerin güncel gelişmeler
karşısında

ortak. tutum !!:eli~ıirmelerinin aracı

olmasını

bugünde savunuyoruz.

SEÇiM KOMEDİSİ
A.ÇEÜKKAN

K

aplı-kaçıı

w

w
w

.a
rs

iv

ak
ur
di

.o
rg

biçimde yapıları 2-l Aralık ~eçiınleri bir ka daha düzen ve partilerinin fiili itlasmı
sergiledi. Kan tazelemek, sosyal ıal:lanlannı genişletmek ve yı,!!ınlann onayını alarak iridararını yenilernek isteyen htılü.ımet ve hükümete gelmeye ,,:an atan muhalefet partileri rezil ve
perişan oldular. Seçimler iince~inde hirihirlerinin kirli ı;ama.~ırlarını sergileyen ve '"kim, ne kadar
çalıp çırp(l" kavgasıyla yarı~ kazanmak i~ıeyenler lam hir hezimete uğradılar.
Ama yü7süı:lük ve pişk.inlik bunların mayasına i~lemi~. Şimdi bütün eski defterleri kapatıp
biriiiele hükümet etmeye çalışıyorlar. KoaJhyon pazarlıkları gi.irülmetlik ölçüde ahlaksızca
yürütülüyor. Pazarlıkların temel kunu~u: yığınların kanları üzerine kurulan musluk başlannda kimin
neyi parsellediğit.lir. ··~imetler-~ervetler, hvineler, makam ve mevkiterin anahtarlarını kimler eline
geçirecek~·· temel mesele budur.
Refah parti~ine karşı duyulan korkunun bu partiylen özellikle hiçbir ilgisi yoktur. Geçmi~te
hep!.ide Refah Partisiyle ı;e~itli koalisyonlar kurmu~ ulan bu partilerin Refah allerjisi. iktidara
acıkıru~ hırslı Refahın bugünkü gücüyle kontrol edilemeyeceği, dizginlenemeyeceği endi~esidir. iktidarın bir uı.:unu yakalayan Refahı durduralıiler.:ek hiçbir parti yukuır. Sonuçta tüm alanları Refahın
ele geçireceğ.i \'e pa~tadan hiçkimseye 1ırnık kaptırmayacağt!yedinneyeceği korkusu vardır.
Bu dÜ7en bitmiş. çüri.ımü~tür. Son seçimler daha ciddi ~iya.-.al krizierin ıuhumlarını atmış ve
kısa sürede ye·ru bir erken ~eçimi şimdiden gerekli ve kaı;ınılmaz haJe getirmi~tir. Kısa sürede parlemento tavla~ındak.i tepi~meleri ve anırmaları ıbretle. utançla seyredecek olan halk yığınlarının yeni
ut'uklara gitmek üzere yeni arayı~lar içine giret:eği ke~indir.
KürrJistan'daki kan ve zülüm siya~eti, i~kern.:e. katliam, cinayetleri, güç ettirmeler politika~ı
artık geri dünülmez bir noktaya ul~mı~tır. Kan denilinde boğuluncaya kaı.lar bu politikada ısrarlı oldukları veya uyu~turocu bağımlı~ ı gibi bu ~.ıJı~kanlığın tutsağı haline geldilderi açıktır. Savaş. talan.
yalan, yağma. Julüm, !.oygun ve öldürmeler devam edecek.
Seçimlere Barı~. Emek. Özgürlük Bloku ularak kaHlan ve Kürt-Türk halklarının mücadele
birliğini kurmaya çalı~an cephenin ~cı;imlenJe olumlu hir riı7gar estirdiği ve öngürülen kadar olma~a
da ni~bi, kı~mı b~ı sağladığı açıktır. TLim dezavant<ı,jlanı ve eksikliklere r.ığmen Kürdbtan'da hirind parti durumuna gelen HADEP'in bu ba~arısı gelecek için umut vericidir. Bir kitle kalkışması
yakalanmı~tır ve bu iz takip edilmelidir. Önümü7de :'>Jewro7 vardır; yerel seçimler ve nihayetinde
yeni hir erken seçim günUeme gelecektir. Kitle hareketlerinin yükselmesi, se~·imlerde ııylarl<.ı J<.ı
kendini ifade eden muhalefet potansiyelinin düzen dı~ı. dül.Cndcn tamamen ayrı yeni kurum ve ürgülenmelerle kendini daha ke'>in ayrı~tırıp, derlenme~i. düzenlenmesi. ürgütlenmesi gerekiyor. Kürt
halkının ülke içı ve dı~ında ol~turulan ve ol~turulacak olan kurumlarını güı;lendirerek bu görev yerine getirilebilir.
Seçimler bir-iki istisna dı~ını.Ja hemen hemen tüm Kürt örgüllerini HADEP etrafınJ:ı. hloklaştırd.ı ve fiili bir eylem birliği yarattı. Yurtdı!iınJa defalarca kurulan hozulan platforurnların aksine
ilk kez Wke toraklarında, Kürt solu yek vücut oldu.
Türk aydınlarının, sedikacılarının ve Türk ~olunun kimi kesimlerinin bu bloka katılımı da
olumlu bir gelişme oldu. Bu gelişme devam ettirilmeli, bu politika daha da geliştirilmelidir.
Seçimlere bir muhaJefet odağı olarak değil de bir iktidar St"\·eneğı ularak katılmak ve a~ık-net
bir siyasal programla yığınların karşısına çıkmak bakımından sol için artık yollar açıktır. Bu kez. bunun gerektirdiği üslubu. yakl~ımı, organızasyon ve çalı~ma heceri~ini gitsteremeye; henüz tarikal
kısırlıklanndan sıçrama yaparak kurtulamayan Tü!rk solu bu seçim Jönemi çalışmalarını iyi değer
lendirip yeni dönem için daha iddialİ, daha derli toplu olabilmelidir. 31.12.1995.
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H.CİWAN
Ulusal Kongre sorunu bir ~üreden beri Jevrirru.:i basınınuzr..la tartışılıyor. Son aylarda ise kongre'yi hedetleyen pra.tik çalışmalar sürdürülüyor. Ulusal kongre Ü7.erinede ayrıntılı bir tartışmanın
yürütülmesi gerek.ti~ne inanmakıayı7..
l'lusumuzun kendi ulusal devletini yar.ı.tma kav!!ası son yüzyılı aş<ın bir süreden beri devam
ediyor. Emperyalizmin ve ilhakçı devletlerin karıh k.atliamlarma rağmen bu kavga bugüne değin devam etti. Özellikle. Güney. Kuzey ve Doğu Kürdistan parçalarmda sürdürülen özgürlük mücadelesi
çoktandır Kürdistan'ın sınırlarını hatta biilgenin ~ınırlarını aşarak uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Ö7.gürlük mücadelesi, hem içerden hemde u1us\ararası alanda, artan oranda bölge devletlerini
Jcuşatıyor, üzerinde baskı kuruyor. Ve çözümünü dayatıyor.
Elbene k~ullar uygun olsa bile haydi ı.Jeyince bir çırpıda. ulusa devlet yaratılamaz. Ulusal
devletin kurulmasına giden yolda, bugünden ulusal kurumların yaratılması gerekiyor. Ulusal devlet,
ancak bugünden adım adım yaratılacak ulusal kwumların üzerinde merkezileşebilir. Ulusal kurumlar
olarak cephe. meclis, kongre. kültür kurumları. basın-yayın ve zengin kitle örgütlerini bugünden
oluşturamaz isek; yarın bütün bu kurumlar merkezileşeceği odak olarak ulusal devleti yaratamayız.
Ulusal Kongre, belirtiğimiz ulusal kurumlardan herhangi birisi değildir. Halihazırında üstleneceği misyondan ayrı olarak ulusal kongrenin ad1 bile başlı başına geniş kapsayıcılığa ve etkiye sahiptir. Ulusal kongre gerçek içeriğine kavuştuğunda. meclis, cephe gibi ulusal kurumlanJan da öteye
bir misyon üstlenecektir.
Ayrıca ulusal kongre. bugün ayrı. ayrı kürdistan parçalarında oluşturulan yada oluşturulmaya
çalışılan cephe, meclis ... gibi ulusal kurumlarıJan farklı olarak kürdistan'ın ili'ırt parç~ını kapsayan
bir kurum olmak zorundadır. Dolaysıyla ulusal kongre. Kürdistan'ın dört parçasından devrimci parti
ve örgütleri kucaklamalıdır.
Ulusal kongre ile ilgili bugünden yanıtlanması gereken bazı temel sorunlar vardır. Ulusal
kongre,lcürdistan'ın dört parça..,ından ılevrimci güçleri kapsaması hedetlendiğine göre; ulusal kongre"nin üstleneceği misyon ne olacak? Ulusal Kongre yasama görevini mi yoksa yürütme görevini mi
üstlenecek? Ya da hem yasama hemde yürütme işlevini birden mi üstlenecek? Yoksa Kürdistan'ın
halihazırda devam eden parçalanmışlık koşullarında. bugün için parçalardaki devrimci ulusal güçler
arasında dayanışmayı sağlamak ve uluslararası alanda Kürt ulusunu temsil etme görevini mi üstlenecek?
Sizce. oluşturulması hedeflenen UlusaJ Kongre' ye bugün yasama yada yürütme. veya ikisini
birden üstlenme ~klinde bir misyon yük.lenemez. Parçalarda süren ulusal özgürlük mücadelesinin
üzerinde yasama, yürütme düzeyinde bir bağlayıcılığa sahip Ulusal Kongreyi yaratmak oldukca zordur. Ayrıca bu yönde adım atılsa bile işleyemez. Kürdistan'ın parçalanmışhğı ve parçalardaki özgürlük mücadelesinin farklılaşan sorunları, Ulusal Kongre'ye ya~ma, yürütme türünden bir işlerin yüklenmesinin başlıca engelidir. O halde Ulusal Ktmgreye bugünkü ko.~ullarda na...ıl bir misyon ytik.lenebilir? Yada Ulusal Kongre hangi gürevleri üstlenmelifüstlenebilir? Kürdistan'ın parçalarındaki özgürlük mücadelesi ve devrimci güçler arasında dayanı~mayı sağlamak, bir parçadaki özgürlük mücadelesinin diğerine karşı kullanılmasını engellemek. Kürdistan'lı parti ve ürgütler arasında iç
çatışmaları engellemek ve meydana gelen iç çarı~maları kısa sürede engellemek. uluslarara."ı alam1a
kürt ulusunu temsilen diplomatik faaliyet yürütmek. TC. İran, İrak ve Suriye'nin izlediği ve inkara,
baskı ve katliamlara dayanan kürt pı:ılitikasının tecrit etmek.
Ulusal Kooge'nin yaratılması sürecinde bugün yüzyüze olduğumuz bir dizi güçlük vardır.
AşaWda özetle belirteceğimiz surunlar/güçlükler yok sayılarak pratik adım atılırsa, daha sonra telafisi mümkün olmayan ciddi sonmlar.ı. yol açabilir. Dolaysıyla Ulusal Kongre yi'ınünde somut adımlar
ahlmadan önce !j-U temel sorunlar üzerinde ciddi olarak durulmalıdır. Bugünden çözümler üretilmeli-

dir.

Birincisi; tek tek Kürdistan parçalarında özgürlük mücadelesinin dağınık.lığı halen aşıl
Her parçadaki farklı siyasal parti ve örgütler özgürlük mücadelesinin genel pı:ılitik çıkar
esas alan bir cephe de birleşememişler. Kısacası parçalar düzeyinde bile devrimci hareket bir

manuşttr.
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sonocunda ulusal meclis olu:jotuğu halde 1cephe yaratamamı~hr.
KDP ile Y"NK arasındaki çatışma nedeniyle mecli t1ilen işlemiyor. Kuzey'de 12 parti ve örgüt cephe
çalı~malarını program ve tüzük düzeyinde sonuru;landırdığı halde, cephe ilan edilmeden dağılmıştır.
Tek ıek par'ı:alarda lllusal Cephe'yi yaratamayan parti ve i.lrgüılerimiz, diğer parçalardaki parti ile
örgtitlerle \..'epheden daha ileri bir adım olarak musa! Kongre'de birieşebilirler mi'! Daha somut da
biz kuzey'Li parti ve örgütler keniD aramızda ve kuzey'le sınırlı ulusal cephenin yaralılmasında yarı
yolda kaldığınuz biliniyor. Kuzeyde çepheyi yaratamayan bizler diğer parçalardaki güçlerle birlikle
ortak ve kalu:ı bir platform olarak Ulusal Kongre 'yi yaratabilirmiyiz? Üzerinde t:iddi durulmas.ı gereken bir sorun.
İkincisi; Kuzey, Du~u ve Güney'de etkin olan PKK, i-KDP. 1-KDP ve Y~K ... gibi partiler
bölgedeki devletlerarası çelişk.ilere gömülmüş durumundalar. Bu durum. dört parçaya hülürnnWj kürdistan'ın tarihsel ırajedisinin de etkilediği bir realitedir. PKK"nın Suriye ve İran'la; 1-KDP ve
Y~K'nin TUrkiye. Suriye ve iranla: İ- KOP'sinin ise Irak ve Suriye ile ilişkileri bulunuyor. Bu durumu eleşıirebiliri7Jeteşüriyoruz.. Ancak ilişkilerin yıllardan beri devam etmesi bir realite olarak.
önümüzde duruyor. Söz kt.musu partiler beliruiğimiz ~>lge devletleri ile ilişkileri sürdürürken Ulusal
Kongre'de yer alabilirler mi? Ya da Ulusal Kongre'de yer aldıklarında bu bölge devletleri ile ilişki
lerini k.e~meyi göze alabilirler mi? iıi~kilerini kesmezlerse. bölge devletleri Ulusal Kongre'nin
oluşumunu engellemek io;in. ilişkide l:mlundukları partilere t-ıa~kı yapmazlarmı? Ve par1iler hu haskılara rağmen Ulusal Kongre'de yerlerini alırlar mı·~
Ulusal Kongre. Kürdistan'ın dürt parça~ını lemsilen oluşturulacak. Ve uz.ak bir hedefete olsa,
Kürdistan'ın birliğini politik olarak hedetleyecek_ Yakın vade de ise bugün dört parçadaki özgürlük
mücadelesi arasında dayanışmanın yaratılması için faaliyet yürütecek. Bu durumda hem Ulusal Kongre'de yer almak hemde bölgedeki devletlerden birisi ile ilişkileri sürdürmek mümkün değildir. Süı.
konusu parti ve örgütler ya Ulusal Kongre ya da bölge devletleri ile ili~kilerin devamı gibi bir ikilemle yüzyüze kalacaklardır. Bizim. PKK, 1-KDP ve Y~K"den bölge devielleri ile ilişk.ilerini kesmelerini istememiz ayrıdır. Onların kesip kesmeyecekleri ise ayrıdJr. Ayrıca. parti ve örgütler Ulusal
Kongre'de yer alıp bölge devletleri ile ilişk.llerini de sürdürürlerse, bu durumda bölge devletleri
arasındaki çelişki ve çatı:jomalar Ulusal Ktmgre'nin içerisine taşınmış olur. Ki bu durumda da Kongre
oluşsa bile erken dağılınayla yüzyüze gelebilir .... vb.
Üçüncüsü; Ulusal Kongre nerede, kürd.i:oıtan'ın hangi parçasında konumlanacaktır? Bugün
için G. Kürdistan·ın dı~ındak.i parçalarda konumlanabilmesi mümkün değildir. Güneyde ise, 1-KDP
ile Y~K'nin yer almadığı bir U1usal Kongre"nin konumlanması epeyce zor. l-KDP ile Y~K ise yaptıkları açıklamalarda Ulusal Kongre'ye karşı olmadıklarını ama şimdilik yer alamayacaklarını belirtiyorla,r. Bu politik dille Ulusal Kongre'de yer alamaytz demekıir. Burada bu iki partl yönünde esas
sorun hahhazrrda bölge devletlerini karşıtarına almak istem.iyorlar.
Sonuç olarak; ulusal kongre, Sürgündeki Kürt Parlamentosu ISKPJ gibi eğer Avrupa, yani
yurtdışında konumlanacak ise, bunun adına UlusaJ Kongre demek doğru değildir. Bütün bunlardan
hareketle Ulusal Kongre sorunu oldu-bitliye getirilmemelidir. Sırf <<Ulusal Kont-'Te de kurduk>>
demek için,Ulusal Kongre şeklen oluşturulmamalıdır.Bu sorunda bütün devrimci-yurtsever güçlerin
hassas davranmalarını bekliyoruz.
parçasında yapılan ~imler
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Güney

ULUSAL BİRLİK SÜRECiNDE İLERi BİR ADlM
OLARAK ULUSAL KONGRE
A.MERXAS

ürd.istan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi gelinen aşama ile son dünemde Kürdistan
Ulusal Kongre toplantılan ve tartışmaiGrı ile bir kez daha gündemin ünemli konularını
IU§tUTdu. Ulusal Kongre elbette yeni bir kurum ya da kurmaya çalıştırılan ulusal anlamda
yeni bir kurum değildir. Geçmişte de bu"r tür girişimler yapılmı.ş ve halende kendisini Ulusal Kongre
ile ifade eden kesimler de bugün oluşturulmaya çalışan kongrenin içerisinde yerini alıyorlar. Geçmi.şe
diinüp daha önce yapılan Kongrelerin inceliklerine ve ba.şarıya ula.şamadıklannın nedenlerine deyim
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yerinde ise hastalıkianna girmek i~temiyurum. Çünkü, aynı ha~talık kendini g~termekledir. Tabi
üm:e ki kongreler ile ~imJi ki ara~ında elbette ünemli farklılıkJan görmek mümkündür.
örneğin; g~mi~te her ne lGidar Kürt ı.orunu, Kürt halkı ve Kürdi~tan ger~e~igi ulu~larar~ı
tliplomasidc ve dünya k.arııuuyumla biliniyıJr iı.e lk: bugi.ınkü kadar uluı.lararaı.ı konjüktürde kendini
gündeme oturtm~ değildir. ikiocı~ı; Kürdistan'nın dürt pan,:w.ın~ özelliklede Kuzey Kürdistan halkı
ve unun temsilı.:ileri kunumumla olan parti ve ürgütler bugünkü gibi Kongre ~ama~ına gelmi~ durumda değildirler. Hunu ünemli bir farklılık olarak gürrnek gerekir. Peki bugilnk.ü kongre'nin üzerintle durulması gereken ve can alıcı ulan nokta dediğimiz f"aktür nedir'1 Abi taktirde hastalığın te~hisi
konmuş olun~a da operasyon gerçekleşmeden ha~ığı urtadarı kaldırmak ve ~yı iyil~tirmek
mümkün tleğildir. Değilse uğriDı-ılacak onı.:a emeğin ancak tartı:ııma konulanndan öteye g:itmeyeceğl
gibi Kürt halkı ve Kürdistan tarihi açı~ından büyük bir kayıp olacak!ır.
Bundan dolayı önce Ulusal Kongre' nin, gelinen ~arruının bir çer•;:evesiıri \-izelım ve gerçekten Ulusal Kongre ~u an ki konumu ile oluııturulabilirtir mi'.' ona bakalım.
Bilindiği gibi Sürgünde Kürt Parierneotosu kuruldu. Kurulmadan önce Ulusal Kongre gibi
detaylı olmasada bir kaç tartışma toplantı~ından !>Onra Yürütme Komi~yonu oluşturularak kuruluş
hazırlıklarına billlladı ve bir sUre sonrada kuruıu:ı-unu ilan etti. Tabi bu arada bazı parti ve örgüt1eredt
çağrı yapıldı. Fakat bu çağrının na!>ıl yapıldığı ve na~ıl bir ortamda çağrıldığı ayrı bir konudur. Kimi
hareketler parlementonun ohı.ı:turulmasının şartlarının henüz olgunlaşmadığını: kimileri kimselerle
görüşmeden bireysel kararların alındığı ve aceleye getirildiği. kimileri bir cephe çalı~ması vardır, bunun başarıya ul~ması gerekiyor, kimileri cephenin ilaru ~ama sına varnuşken sekteye uğ:ratıp üzerinden atlayarak cephenin bir üst kurumu olan parlementoyu oluşturmayı doğru bulmadıklarını; kimileri ise Güney'de kardeş kavgasının başlaması bizi bu leuruma giTmemizi engelliyor dediler. vs. Örnekleri ve gerekçeleri çoğalıabiliriz. Elbette bu gerekçelerin yabana alılmayacağı yanlar vardır. Ama
pratikte birşeyler yapılırken yerinde durup seyirci kalmak diğer bir anlatru ile kurumun doğı:nas.ım
beklemek de doğru bir tutum değildir. Ve nitekim bazı kesimlerde bundan hareketle Sürgünde Kürt
Parlementosona katılıp yerini aldılar. Dolaysiyle SKP en son ~.Genel Kurul toplantısını Moskova'da
yerli katıhmlarla çalışmalarına devam ediyor. SKP'nin alnuş olduğu bir kararla ilerili aşamada Kürdistan Ulusal Kongre çalışmalanna hız vermek için parlemento üyelerininde içinde bulunduğu bir
temas gurubu oluşturarak 1996 yılı içinde lllu!i.al Kongre ilan etmektir. Temas gurubu Kürdistan'ın
dört parçasında büyük-küçük demeden çeşitli örgüt ve partiler_ Kürt aydın şahsiyetleri dahil olmak
koşuHuyla temaslarına çalışmalarına başladı. Birinci toplantısını 14 parti ve örgüt temsilcisinin
katılımı ve bazı aydın şahsiyetlerle 1995 yılın da Brüksel'de toplanarak Ulusal Kongre tartışmalarını
resmen başlattı. İkinci toplantısını ise 12. I 2.1995 tarihinde yine Brüksel'de yapıldı. Ve en son 21
siyasi parti ve ürgüı temsilcilerinin yanı sıra kimi aydın ~ah!-.iyetlerin katıldığı toplantı 1.3-14 Ocak
Jl.J% tarihinde yapılarak çalışmalarına hız verildir. Toplantıya aşag:uiaki partiler ve örgütler katıldı:
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Parliya Hngirtına Kord (Suriye)
Partiya Sosyaliste Kurd (Suriye)
Partiya Serbixweyi Kurdistan (irak)
Hizbe l>emokrati Kurdistan-Rehertiya Soreşyer (İran)
Partiya İslam• Kurdistan tPİK)
to:niya Rizgariya Netewe Kurdistan tERNK)
Hevgırbn Welatparez (Bakur)
Partiya Korninisı ft Kurdistan (KKP)
Partiya Rizgariya Netewe Kurdistan tPRNK)
Partiya Hizgariya Hurdi!iıitan-Rızgar (PRK)
Parti Zehmetkeşfn Kurdistan
PartiyaKare Serblxweyi Kurdistan (Boşur)
Yekitiya neteweye Dernokrati Kurdistan (Ro~r)
Partiya Koministf Kurdistan (Boşurl
Tevgera Rızgariya Nişbmani Kurdistan (Boşurl
Hereketa fslamf Kurdistan (Bakur)
Yekitiya Elewiyan (Bakur}
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\"ekitiya Asuriyan (Bakur)
Kongre Niştimani Kurdistan (London)
Toplantıya katılmadıklannı faluıt

Kongre'ye

katılabiiCl.'eklerini t'telirıeıı

tirgütler be

~unlar:

H1zb•llahi Soreşgeri Kurdistan
Pasok
Partiya R1zgariya Kurdistan
Konı;=:rf Kurd Emerika (KNE)
Xebata Şoreşger \" ekitiya Ezidiyan
Yukarıda görüldliğü
bile~im

Kürdistan
Kürdi~tan

ile

trıusal

lllu~:.ıl

Kongre'si bu2ün neyi öngörüyor.
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gibi her ne kadar ~ayı~aı t}larak katılım! ı hir tnpl;ıntı );!en,:ekle;;tiy~e ıJe. tıu
Kongre'nin ana hatları ve pwjderinden ziyade );!eri kalan ve partilerin katılımlarını ~ağlamak ya da neden katılmadıkları üzerinde duruldu. Sunuçta da herkesın artan
istenti olan l!Jmal Kon~rre'nin gereklıği açısında görüş hirlığine varıldı. Bu gerekliliği herke~in söylemesine rağmen, somut adım atılahilmesi için kimi iirgLit ya da partiler arası gürü.~ ayrılıklarının
diyalog yoluyla (ikna yüntemleriyle 1 çözümlenme'>i gerekiyor.
Kı\al·ası Ulusal Kongre'nin ana hatları üzerinde herkesin kafa yornıası için tıazı projeler
hazırlanmıştır. Bir hanrhk kunıite~i olu.o:uncaya kadar: tema~ gurutıunun yeni katılımları ... ağlayarak
bir sonra ki toplantılara gelme.,i. wnrada \·alı~maları ana hatlara. yani projeler üzerinde kafa yorup
hir sonUL'a varılar.:aktır. Buraya kadar ki durum. l. 1 lu~aı Kongre ön hazırlıkhuı ve çalı~maları içermektedir.
toplantı şu

kısaca

belirtecek olursak;
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Knngre.,i. i~galci gü\·ler tarafından dört parçaya bölünmü~ Kürdi~ıan'nın
bütününü tem.,ılen ve en i.ı~t kurum olarak kabul edilecek.
bl Kürtlerin ulu~al birliğini ~ağlayıp. uluslarara.,ı platformlan.la muhatap alınıp. Jiploma~i alanında
Kürt 'iOrununa ve Kürdı'\fan'a ~iya~i çi.ızürn ~ağlamak. Peki Kürt halk_ı ve hareketlerinin htediği hu
de~il mi? Süylenılere bakıltr~a herke~ tıunu i~tiyor. Ama i~ hunu gerçekle~tirme yünündeki adım
ların atılma~ına gelınl'e kirnilerin ~özü ile davranı~ının hir nlmadığı ı;iirülüyor. Daha önce de Gliney'de atılan adımların h~arısızlıkla ~onu\:·lanma\ı bunu doğruluyor. Örneğin: A partisinin ya da
ürgüıünün i~gak·i güçlerden çıkarlan gereği ili~kilerini :-zu an koparai:ak dunımdJ olmama~ı ve
dolayı~ıyla KürJi~taıı Uu~al Knngre'ye luu.;.ı olmadıklarını ama yer almayacaklarını dcme.,i kendi
ger\:·ek.liğ:imizi daha net ortaya koymadığı m ıl! do~ruluyor. Durum hliyle ik.en devletler ara'iı çeli-"?kilerden yararlanmak demekle. birlikten kaçıp halkın çıkarlarının önüne parti yada ürgüt çıkar
ları ün giirülür'e l 1lusal Kongre'nin htenilen hedefe ula~nıa~ı ne kadar ger\·ekci nlunur'l Zaten
tartışmaların ana nedenleri de bu \tırUnun alımıla yatıyor.
Beğenelim yat.la heğenmeyelim: Doğu ve Gi.ıney KürJi,tan'daki .ı;üçlerin burjuva nitelikli yada 'alı ulusakı ve düzen çerçeve'i ile ..,ınırlı bir amaca ~ahip oldukları hilinen bir gerçektir. Ama bı
rer gÜ\,·türler ve Ulu.,al Kongre'nin ulu~ma\ı ~üreci nde belirleyici etkınlik/ere ~ahıptirler. Belki Dvğu
Kürdistan kent.tini tma-ramada lllu\al Kongre ıçın hazır giırrncychilir. FakaL Cit.mey'de KDP veya
Y~K'nin olmadığı bir uıu~al Kongre'den tıah~etmek mümkün değilı.lir. Sorun bir ~·ok parti ve örgütün Ulu\al Kongre'den yana tavır koyma.,ı değıl: "nrunun a\ıl helırleyKi'i ve ~-(ızüınleyicisi olına
ları gerekir. Öbür taraftan hem Ulu.,al Kongre'nin gerekliliğinden hah,edip hemde İran KDP. Irak
KDP ve Y~K eğer yer alnıaziarsa biz de yer almayı? demektc doğru bir tutum değildir. El~tte lh.inc
kadar biribirinden binlerce in,an ülduren hu partilerin bugün Ulusal Kongre'de birlikte yer almalarını
bekleyemeyiz.. Fakat en a;:.ından kendi aralarında barı.'rık olan harekeılerın yan yana gelme.,i ve
diğerlerini, ikna etmeye yünelme'i gerekmiyor mu~' 7..aten var olan temas g:urubuda hu neı.lenle
~eçilmi~ ve gürevide Kürt örgütleri ara~ındaki <,orunları ortadan kaldırıp diy:ilog yoluyla (ikna yilntemiyle) sorunları ı.;özmek, ümeğin; PKK ve KDP Orak) ara\ındaki .,ava~ın durdurulma\ı gihi .. D:ıha
!ıOTifa kurulacak olan hazırlık komiıe ... i uıu ... al Konpe'nin ana hatları Ü7.erinde durmn\t ve bir ~nmt<:a
bağlayıp Ulu,al Konı,.rre'yi ilan etme"i gerekiyor. Bir önemli konu daha vardır ki: PKK'iıın e~ki tutum ve dayatmacı yapı!>ının e~neklığe dünü~me'ı<i ve bu yünUe atılmı~ olan hir adımın salı" kendılerinin
götüremc:yeceğ:i gerçekliğini bilerek hareket etmesidir. Kısaca kı~Şullai"ın kendı dayatmasıyla gelinen
~amada artık !>orunların diyalog ve ~iyasi çüzümlemelerle gerçekle.-rebileceği zeminierin ulgunl~tırılmasıdır. Toparlayacak olursak, Kürdio;tan Ulusal Kongre'si. Kürt halkının birliği için. işgaki
al
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ve kaıliamlarına ~on vermek. Kuzey Kün..listan'da kirli savilljın bitmesi ve bu savaşta
bir avuç tekeki sermayenin cirit atmasına meydan vermemek için herkesin yönünü Kürt haJbna ve
Kürr..lb-tan'a ıj'ınmesi gerekiyor. Kürdistan'ın dürt parçasında küçük-büyük tüm örgütleri ve partiler
lllu~aı Kongre'nin yaratılmasında yer almalıdır. Ulusal Kongre'nin ilk adımlannı kimin attığı önemli
değildir; ideolojik olarak üdün verilmeden yakın hedeflerin gerçekle~me!ı.i için bu ulusal kurumun yaratılnuı~ı gerekiyor.
Kürı halkı kurumla~madan zafere ula~amayacağı gerçeğı görülmelidir. Tabii yine birbirlerini
bitire<.:ek bir kurumun yaşamasına meydan vermeden, Kürt halkının bin yıllık azdırapiarını durduracak demokratik ve barıŞ\·ıl bir Ulusal Kongre'nin olulturulmasını ümit ediyorUT..
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DKP (Almanya Komünist Partisi) ile KKP
Genel Sekreterlerinin Heyetler düzeyinde
Görüşmeleri

rd
i

WelatREŞ
KP Genel Sekreteri :vı. Baran. ulu~larara~ı ili!ıkiler !>orumlu!ı.U Ciyod Bekes ve diğer Yul~lar
d.an nlll!laıı KKP heyeti, Alman Knnıüni!>l Parıi~i (DKP) Genel Sekreıer d.iil.eyiııde ~orwnlu
Rolt Prıemer, Heim: Stehr ve ulw.. larara~ı ilı~kilerrJen -.urumlu :\iarcel de Jung yoldaşlardan
ulu~an DKP heyeti ile ...... ıarihinde. Alman Komüni~t parti~i Genel Merkezin de yaklaşık üç ~aat
~üren olumlu ve yaralı bir gürüşme ger~·ekleştirildi.
Heyetler arası görü~me Alman Knmüni~ı Parlİ!ı.İ adına Rolf Priemer'in açılı~ kon~ması ile
başladı: Rolf Konuşmasına başlamadan önce, KKP Genel Sekreteri Baran yoldaşm ve KKP heyetini
en i11;ten samiini dilekleri ile selamlayrak b~ladı. "Bizim açımızdan, böylesi bir görii.şme B. Parti
Kongre'siden önce olması oldukça ünemli ve anlamlıdır. Kongı-e sürecinde olmamızdan dolayı zanınnınuz hemen hemen hiç yoktur. fakat büylesi bir görüşmeye zamanlarının olduğunu ifade eden
Rolf kongre hazırlığı içerisindeyiz." diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü "Kongre delegelerinin belirlenınesinden. paninin geleceğe yünelik oluşturmak i~ıediğimiz çalışma programiinn oluşumuna kadar bir dizi yoğun ve .ağır ~·alışma altında olduklarını" dile getirdikten sonra; '" .. parti içi fa.aliyelleri·
mize önem veriyoruz. Dı~ görüşmelere Kongre üm:esi pek fazla zaman .ayıracak durumda değiliz.
Yanlız uluslararsı ilişkilerden sortımlu yoll.l<4 dış görüşmelere gidiyor.
Fakaı. KKP bi7_im için ünemli bir partidir. Onun Genel Sekreteri Baran yolda.şa zaman ayır
mak. partimiz için bir görev ve sorumlulukıur. Bu anlamda sizleri ve partiniz KKP'yi bir kez daha
selamlıyor ve mücadelesinde başarılar diliyorum. DKP hakkında sizleri k.Jsaca bilgilendinnek
isıiyorum; bildiğim kadarıyla DKP hakkında oldukca fazla bilgiye sahipsiniz. Çünkü, parti üyelerimiz içinde KKP'Ii yoldaşların da var olduğu bir gerçekıir. Bu yoldaşlar tarafından bilgilendirilmiş
olduğunuzu tahmin ediyorum. Ayr!l'a zaman zaman Kürı sosyalist basınına değişik zamanlarda söyleşiler yolu ile partimizi tanıtmaya çahşmıştık. Ayrıca DKP üyeleri de sizleri ve partinizi yakından
tanıyurlar. Çünkü. parti basınınmda sizler ile yapılan söyleşiler yayınlandı. Bu şöyleşiierden sonra
ünemli okuyucu mektup-larıda aldık. Fakat tüm bunlara rağmen partim hakkında int'ormalik bilgiler
vermeye çalı~acağım. Şu anda partimız.in üye sayısı altı bin civarındadır. Bu rakam birleşmi~ Almanya'yı gö1. ününde bulundurursak hemen hemen hiçdir. Özellikle. 8. Parti Kongre'sinde üye
~ayımız 57.000 ile 60.000 arcı:-ımJa deği~iylırdu. Yani bundan ~ekiz yıl ünL·e.
Reel sosyalizmin yıkılınası ile birlikte partimizde büyük oranda erozyon yaııandı. Üyelerimizin büyük çoğunluğu partiden ayrıldı. Fakaı. sosyalizme olan inancını yitirmeyen partimiz ve çok az
düzeydeki üyelerimiz ile kÜ\·ülen pani yapımill hüyütmeyi ünümüze birincil hedet olarak koyduk.
Dün bugüne göre bizim için daha ki'itü idi. Ama bugün durum bizim lehimize göre değişmeye başladı.
Bu moral ile B. Parti Kongre'sine gidiyorlll. Ayrı~a Merkez yayın organı Ünsere Zeitung'u haftalık
ı,·ıkartmayu başladık. Gazetemizin hu,gün ').(X)() in üzerinde a~mesi ve bir o kadar da bayilerde
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satılıyor.

Pmimizin stnılejesi belli. fakaı bu stratejiye uygun taktiksel yaklaşımlar belirlemede zaman
zaman zorlanıyoruz. Bugünkü mevcut yönetime karşı güçlü bir alıernatif oluştwmuş değiliz.
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Oııjımızdaki gelişmeleri yakından ve titizlik.Je inceliyoruz. örneğin, Alman Sosyal Demokrat Partisin
de (SPD) yünetim değişikliği oldu. Rudolf Scharping gitti yerine Osı.:ar Lafonte-n geldi. Scharping·e
göre biraz daha sol. Ama kapılarını sola tamamen kapamış durumdadır. Bunlara üzgü politik taktıkler
geliştirmemiz gerekiyor. İşçi sınıfının durumu. dün ~5 saatlik iş haftasının kavgasını veren ve bu
k.ı.vgada b~arılı olan. Alman iŞ\·i sınıfı bugün elde etmiş olduğu 35 saatlik. çalışma bafrasını koruma
mücadelesini veriyor. Çünkü, her yönü ile sermaye karşısında zorlanan Alman ilj\.·i sınıfı ve onun
sendikaları bu durum karşısında neler yap<Kaklar merak. konusu. Aynı nmanda bizimde hu konu
üzerinde titizlikle durmamız gerekiyor.
Üyelerimizin büyük ı;oğunluğu ya.şlı yoldaşlardan olu.şuyor. Partiyi gençleştirmemiz gerekiyor. Gençlik örgütü SDAJ yeniden çalışmalarını merkezi düzeyde sürdürmeye başladı. SDAJ'un yapacağı çalışmalar parıiye gençlik kesiminden yeni katılımlar sağlayacaktır. Bu genelde Alman toplumu ve özelde de bizim için bir sorundur. Bu anlamda da ~orunlarımız vardır. En önemlisi uluslararası ilşkilerde yeniden normale döndü. Dün 'ı:ok 1or durumdayı.hk; .şimdi ise olumluya doğru bir
yöneliş belirlendi. !2. Parti kongresinde hangi partileri kongreye davet edeceğimiz konusunda çok
zorlandık.. Çünkü. var olan komünist partiler ile ili~kiler kopmuştu. Bugün o ilişkiler yeniden yaratıldı. Artık Komünist partileri isimlerini değiştirmiyorlar. Tam tersine ismini değiştirenler yeniden
Komüni'it partisi isntine dönüyorlar.
Ülkeminie çok sayıda güçmen işçi y~amaktadır. Sayıları dört milyonu geçen göçmen işçiler
artık. ülkemizin ve i~çi :-.ınıfının tıir parça:-.ı durumundadır. Bu anlamda Almanya bir göı,·menler ülkesidir. Bu ı.lurumu Federal Alman Hükümeti ister kabul et~in isterse kabul etmesin malesef bu büyledir, Bundan hareketle partimiz göçmen iŞ\·ilerin sorunlarını kendi sorunlar, olarak gürüyor ve bu
uğurda mücadele ediyor. Üyelerimiz arasında göçmenlerin sayısı az değil. ·Kürt göçmen işçileride
partimizin üyeleri ara':>ındallır. Kürt üyeleri ile Almanya'daki yolda~hırınızı tanıştırabiliriz.
Kün sorunu gerek Almanya·da gerekse Türkiye'de mevcut yönetimler tarafından terörize
edllmeye çalışılıyor. Bu konuda uyanık olmak gerekiyor. PKK'nin Almanya'da yapmış olduğu kimi
eylemler sağ duyulu Alman kamuoyunda ters tepkiler yaratıyor. Buna dikkal etmek gerekiyor. Çünkü. Kün sorununu TC devleti terör ile bütünleştirmeye çalı~ıyor. Buna fırsat vermemek gerekiyor."
Diyerek konuşmasını tamamladı.
KKP Genel sekreteri \1. Baran konuşmasına başlamadan önce "DKP'li yoldaşlann kendisini
çok sıcak kar~ıladıklarını. tıundan dolayıda çok duygulandığı nı ifade'" eden Baran, "bugün sosyalizme
olan immcım bir kat daha artmıştır." Diyerek "Tüm DKP'Ii yolda.şları en içten duygularımla selamlıyorum. Ayrıca, Kürdhtan Komünist Partisinden. onun üyelerinden. geniş taraflar killesinden ve
Kürdistan halkından sizlere selamlar getirdim.
Bizler illegal koşullarda mikaelele eden bir partiyiz. Onun için ülke topraklarında sizler ile
.görli~me gerçekleşıirsek böyle rahat hareket edemeyiz. Çünkü bizim pani hücrelerinden ve mahsenlerden h~ka yerimi7 yoktur. Bu anlamda partimizin üye sayı~ı hakkında sizin gibi net cevaplar verecek durumda değilim. Ama ~unu ~iiyleyebilirim k.i KKP, Kürdistan topraklarında önemli bir güçtür.
Bunu en son ülkede gerçekle~tirmiş olduğumuz 1. Genel Konferansından sonra bir kez daha gürmüş
olduk. Konferan'>, Kongreye üzgü <,eçimler vb. gibi prö~üdürleri dahil etmez isek bir kongre havasın
da gerçekleşti. Konferam. yirmi ye ~kın kararlar aJdı. Alınan kararlar parti delegeleri tarafından geniş
olarak tartı~ıldı. Alınan kararlar oy çokluğu ile alındı. Kıınferan~·a katılan delegelerin büyük. çoğun
luğu Kürdistan'dan katılmı~tır. Burada konferan~ın genel değerlendirmesini yapacak değilim.
Fakat genel olarak partimizin içinde bulunduğu kimi yanları anlatmaya çalışat:ağım. Partimiz
bağımsız faaliyet sürdürmeye ba~ladığı anı ba.şlanğıç olarak ele alırsak; oldukça yertidir. Çünkü, birleşik yapıdan 1991 yılında ayrıldık. Fakat partinin kökleri acısından bakılırsa, kökü THKO-MB'ye
dayanır. Bu anlamda birle~ik parti yapısı olan TKEP dönemi aynı zamanda Dizim de tarihimizi
olu.şturmaktadır. Birleşik yapıdan bağımsız parti yapı~ına geçtikten sonra, partimiz ülkede
Komlinizmi temsil eden bir parti olma sorumluluğu altına girmiş bulunuyor. Bu sorumluluk önemli
bir sorumluluk aynı zamanda da şerefli bir görevdir. Bu anlamda p-.:trti yilnetim kadrolarının uykularını kaçıran bir başka sorumluluk.tur. Halkımızı ve onun komünist partisini hem ulusal düzeyde ve
hemde uluslararası düzeyde temsil edecek sorurulukları vardır. Kuzey Kürdistan'da HYun üzerinde
siyasi parti ve grup vardır. Bu güçler arasında olumlu düzeyde iyi ili~kiler sürdürmekleyiz. iki yıl ün-
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uzun ~üren tartı~malardan .,onra program ve tüzük dil7.eyinde g~
birliğine varılınasma rağmen cephenin kurulu.~u gerçek-leşmedi. Bunun bir takım öznel ve ne~nel
nedenleri vardır. Buna hurada girmeyeceğim. Fakat cep-henin kurulamaması bir taJih~izliktir. Buna
rağmen cephe çalışmalarına kaHlan güçler ara~ınd.a 'işbirliği ve Kürdi~tan Platforum'u ~eklinde güncel konuları içeren bir eylem birliği olarak devam etmektedir.
Ayrıca Sürgünde Kürt Parlenıento .. u oluştu_ Bu ol~umu partimiz de~tekJiyor. Ve iki milletvekili ile Sürgünde Kürt Parlementosundu temsil edilmekteyiz. Bu tür ulusal kurumların olu~turul
masını destekliynruz. Ayrıca ~on günlerde tartı~ılan bir b~ka konu ise, diirt parçayı kapsayan Ulusal
Kongre çalışmaları. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ulu'>al kurumların yaratılmasına prensip olarak
karşı değiliz. Ama dürt par~·ayıda kapsayan bir ulusal kurumun yaratılmasın da temkinli olmak
gerektiğini savunuyoruz.
Güney Kürdistan'da. Kürfez ~avaşından sonra Federal Kürt Devleti kuruldu. KKP bu giri§imi
destekledi. Güney'de kurulan devletin devlet olarak kurumlalfması gerektiği yönünde görüşlerini kamuoyuna açıkladı. Fakat Güney'de devam eden kardeş kavgasına kar)ı net tutum alarak bunun
barışçıl yüntemlerle çüzülmeo;i gerektiğini savunduk. Ama -:ı-orun henüz istediğimiz doğrultuda çözülmülj değil.
24 Aralık'ta Türkiye'de erken genel seçim var. Seçimler Kürdistan'lı ve Türkiye'li devrimci
demokratik güçlerin olu~turmu~ olduğu 'Emek,Barı.~.Özgürlük Bloku" ile HADEP bünyesinde katıla
l·aklar. Türkiye ve Kürdi~tan 'ıiya:-.al yelpazesinde uzun :-.üredir olll'zturuhı.mayan geni~ tabanlı bir
seçim bloku olan bu blokun kalıcıi:L)-ması partimil.:in yılladır savunm~ olduğu görilijüdür. Seçimlerde
Barı~ ve Demokrasi blokunun yüzde Jlnuk barajı aşması zordur. Fakat seçim sürecinde yiirtitülecek
politik faaliyet TC' devletinin halkımıza karşı yürütmüş olduğu kirli ~ava.§ı teşhir etme yönünde
önemli bir i~lev görecektir.
Kürt ~urununun uluslarara:-.ı bir konuma gel me~i ile birlikte sorunun emperyalislere taşnunası
yönünde sinyaller alan partinıi7. IY94 Haziran ayında dünya komünist güçlerine bir çağrı yayınlaya
rak: Kürt 'ıOrununda i§çi-emekçi inisiyatifınde ayn bir komünist kanalın açılması yönünde ilikkat
çekmeye çalıştı. Bu çağrıya olumJu yanıtlar aldık. Ba~ta. Alman Konıün:ist Partisi olmak üzere
Lüksemburg Komün:ist Partisi ve iliğer kardeş komünist partilerden destekler aldık. Bu çağrı doğrul
tusumla Lüksemburg Komünist partisinin desteği ile Lüksemburg'ta Kuze)' Kürdistan Konferansını
gerçekleşti k. Konferans sonuOda ll komünist partisiıUn imzası ile bir basın bildirisi yayınlandı. KKP,
ilk kez bu girişim ile dünya komünist partileri platforumuna girmiş bulundu. Bu durum partimizi ulusal-özgürlük ve sosyalizm kavgasında daha da yüreklendlrdi. Dün rüzgarı karşımıza almı§tık. Ama
bugün rüzgarı ark.amı7a alnuş durumdayıl. Reel so!>yalinnin yı kılması ile birlikte k.omünist partilerde yaşanan eruzyonun etkileri bugün yerini nluınlu gelişmelere tıırakıyor. Bu durum komünizm adına
sevindiricidiL Aynı zamanda partimiz adına da sevindiriddir. Bu anlamda partimizi ve dünya
komünist hareketi gelel..'ck s~ısyali7min nasıl olacağı yönünde ciddi tıir ideolojik ve teorik çalışma
bekliyor.
Kürt halkı Jhrtlü l:ıir kıskaç ültındadır. Bu dörtlü kıskaçtan kurtulmanın yolu güçlü bir
komüni~t Partisi yaratmaktan geı.·er. Çünkü. iliğer par~·alarda da komüniım adına hareket eden
bağımsız parti yapısı yoktur. Va.r olanların büyük çoğunluğu milliyetçi, küçük hurjuva partilerdir. Bu
üzelliklerinden dolayıdır ki, Kürt sorununun çözümünde emperyalistleri kurtarıcı olarak gürüyorlar.
Bunu ıer~ine çevirmek için KKP"nin güçlü olması gerekiyor .
. Dünya komünist hareketi enıerııa~ylmalıli~kilerini üretken bir konuma getirmelidir. Birleşen
ulu:ı.lararası sermaye güçlerine karşı. komünistler güçlü ve sonuç verici faaliyetlere y6nelmelidir\er.
Bu anlamda dünya komünist panileri ilc yakm ve sırak ilişkilerimiz var. Bunlara hüyük değer veriyoruz. Bu ilişkilerin yanıtılıııasında DKP'nin hüyük desteğini gördük. Bu dest•ğ:in Kürt sorununa
siyasal çüzümde ayrı hir komtini:-.t kanalın at.:ılma~ında devamlı olmasını umut ediyoruz.
Alman Komünist Partisi bir ha.şlc.a durumla da karşı karşıya: çünkü. Kürt sorunu Almanya'nın
bir nevi iç ~ırunu haline gelmiştir. Almanyıı"da halen 601.) tıinin üzerinde Kuzey Kürdistan'dan gelmiş Kürt yaşamaktadır. Kürdistan'da gelişen ulusal ve toplumsal müL·adele lıuraya da yanısıyor. Bu
yansıma ~Ili oranda bir hareketienmeyi gündeme getiriyor. Bu durumu doğru hedeflere yüneltmek
açısından bakıldığızaınan DKP-ye büyük işler düşmektedir:· diyerek konuşmasını noklal<ı.dı.
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Her iki heyerde bu gürü~meden son derece memnun ayrıldı. Almanya'da hirlikle iş yapmak.
var olan imkan ve olanaktarim sınırsız olarak partilerin c,·ıkarları doğrultusunda kullanmaya kadar çok
yönlü gürüş birliği olu.:;EU.

KKP Genel Sekreteri M. Baran ile KKP Avrupa sözcüsü Serhat
Erciyes'in İsviçre Emek Partisi Ba§kanlık kurulu ile yaptığı
görüşme!
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Haydar Küçükyazıcı
KP Genel Sekreteri M.Bllran ve KKP Avrupa sözcüsü Serhet Erciyes. iwiçre Emek partisi ile
ki hu~·u~ saat ~üren bir !!iirü:ı:me yaptılar. Dü:ı:~nl·e ~lı:ı:-veri~i~e. dayanan __ !!~_irü~me ······:··:··
ilmi h.vıçre parlemento bınasımia yapıldı. Isvıçre Emek Partısı adına gurWimeye partının
başkanlık kurulunu olu~turan Parti B~karu \'e isvi~·re ulusal parlemento üyesi ...... , Parti yönetim
b~kanı Anujka Weil ile ... katıldılar.
Görü~me KKP Genel Sekreteri Baran'ın Kuzey Kürdistan ve Türkiye'deki son gelişmeler ile
bir süre önce Kuzey Kürdistan'da yapılan KKP !.Genel Konferansı hakkında yaptığı bilgilendirme ile
ba:ı:Jadı. Yakla:ı-an seçimler ve oluşturulan "'Barış Emek ve Özgürlük Bloku" hakkında düşüncelerini
belirten KKP Genel Sekreteri M.Banm '"1965 yılından bu yana Kuzey Kürdistan ve Türkiye ilerkisosyalist güçlerinin ilk defa geniş bir cephe kuruyorlar~ Blok'un %10 barajı ~ma şansı zordu ol~
vurdır. Böylesi bir durumda blokda yer alan gÜ\·lerin blokdan ayrılmaya ce~uret edemeyeceklerini ve
blokun kalıcılaşacağını düşünüyoruz. Fakat alacağı oy oranı ne olursa olsun biz blokun
k.a.lıcılaşmasından yana olacağız.-- dedi İllegal bir parti olan KKP'nin açık alandaki çalışmalarınıda
anlatan ~1. Buran. diğer laraftan KKP'nin 1. Genel Konferansı hakkında şu düşüncelere yer verdi:
"'KKP illeg:al blr partidir. Bir müddet önce çetin koşullara rağmen Kuzey Kürdistan topraklarında
büyük tıir katılırnla 1. Genel Konfera.nsımızı yaptık. Konferansmuz bir çok kararlar aldı. Aldığı ve
~izleride ilgilendiren kararlardan bir tane~ide, Kürdi~tan sorununun çöz.ümünı.le. :\1erkez Komitemiz
Türkiye ve dünya komünist hareketine yaptığı ·ayrı bir kanal' çağrısı'nın daha eık.ili bir şekilde pratiğe geçirilme~i için yoğun bır çalı~manın yürütülmesidir." Bugüne kadar bu konuda yapılan
çalı~malar ve atılan adımlar hakkında bilgi veren Baran, Kürt sorunu;ı gittikçe uluslararası bir sorun
haline geldiğine ve uluslararaMI<V:tığı oranda da emperyalist ülkelerin kendi ve Kürdistan' ı payl<V:an
devletlerin çıkarları doğrultusunda ~oruna o;;ahip çıkmaya b<V:IadıkJarını belirterek ''bizim <tçımızdan
ise ~orunun gerçek ~ahipleri komüni~tlerdir. Bu yüzden ı.tünya Komünistlerini Kürt halkının ~orun
lanna destek vermeye çağırıyoruz. Ayrıca Kürdistan işçi sınıfı harekete geçmedikçe dünya
komünistleri n sunaçağı desteğin fazla yarar getirmeyeceğinin bilincim.leyiz. İşte bu yüzdendirki partimizin 1. Genel Konfcran~·nın aldığı en önemli karar. i~çi sınıfımızın politik mücadeleye çekilme~i
dir. pnlitikle~tirilme~idir" dedi.
)A.Baran·ı büyük bir dikkatle dinleyen ve zaman zaman ~orular da soran POA Başkanlık Kurulu üyeleri KKP ile ili~k.ilerin geli.ştirilme~inden yana olduklarını belirttikten sonra, 1~)6 yılının
b~ından itibaren Kuzey Kürdistan ve Türkiye'deki kayıp insanl<ir konusunu işleyen insan Hakları
Derneği (iHD) ile bir dayanı~ma kampanya!.ı b~latmayı karar altına aldıklarını belirten PDA yetkilileri. bu konuda birlikte çalı~mayı uygun bulduklarını belirtliler. KKP Genel Sekreteri hu dü.~ünceye
yönelik olarak "Türkiye'de ya~al çalı~ma ortamı _gittikçe olguni<V:ıyı)f. Buna hağlı olllrak insan h<tkları, kadın sorunu ve çevre sorunu konuları önümüzdeki süreçte açık mücadele yürütmeleriyle daha
fazla dile getirilecek. Bu anlamda zamanlama itibariyle de dü~ündüğünüz dayanı.şma kampanyası oldukca önemlidir, anlamlıdu. Birlikte çalı~mamız ,gerektiği konusundaki d~ünt:elerinize katılıyorum,
ancak bu konuyu İ~viçre'deki yol~lanmızla görü~meniz gerekiyor".
PDA yetkilileri toplantı ~onunda üç i~hirliği ünerisinde hulundular. Parti ha~kanı ve h.viçrc
milletvekili ·-···- bu üç işhirliği önerisini .şöyle i'ızetlcdi: "Birinci:o.i: biz PDA milletvekilleri ularak
sizlerinde ~üncelerini alarak İwiçre P...ırlementosuna Kürt sorunu hakkında ne düşündükleri konusunda bir soru önergesi verir ve aldığımız yanıtı sizlere iletiriz. İkincisi: halka yiinelik. faaliyetlerimiT.de, caıkJelerde-meydanlarda hirçnk faaliyeti birlikte düzenleyehiliriz. Yaptığınıı7. etkinliklerde ve
kutlamalarda yer alıp kendi propagarıüanızı yapabilir, bildiri ve yayınlannı:n dağıtabilirsini7.. Ü~ün-
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cüsü: başta İsviçre Sosyal Demokrat Partisi olmak üzere belli parti ve ürgUllerle belli oranda
var. Bu \·alışmalarımızda yer alabilirsiniz, birlikte çalışabiliriz".
KKP ve PDA yetkilileri, görüşmenin olumlu geçtiğini ve böylesi bir görllifmeden memnunluk
duyduklarınİ karşılıklı olarak belirtiler .

yaptığımız işbirliği \·alışmalarımız

rg

........... PARTi ÖRGÜTLÜLÜGÜMÜZ VE
SORUNLARIMIZ
Bahtiyar Gundi

ünlistan Komünist Partisi (KKP). bir le~ ik yapıdan bağımsız parti yaşamına 1991 'da
başladığından bu yana geçen sUreç içerisinde, ..... çalışmalarında hayli bir yol katetti. Katedien bu yolda. çeşitli mev7jlerin ve alaniann kazanımlarında neşterler vurmak için kesin
adımJarla yürüdü. Bu mev7ilerin yeterli olduğunu süylemiyoruz, ama bunları hiçte küçümsemiyoruz.
Atılan bu ad.ıml_an yeni bir hamlenin dayanakları yapacağız. Bütün sorun bugüne kadar --···-- parti ürgütlülüğümüzde katettiğimiz yolu. yani yaşarunı~ :-.üreci geleceğe dönük ele~tirel bir irdelemeyle ele
almak ve ileriye yönelik dersler çıkara.bilmektir.
....... parti örgütlülüğü geçmişte esas çalışmalarını bölge temsikiliklerine dayalı olarak sür-
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dürmüştür.

Bu örgütlenme tarzı KKP'nin ...... 'da ilişkilerini geliştinnesinde ve yeni yeni taraftarların
belli bir işlev üsı\enmiştir.
Ancak gelinen aşamada bölgelerde tekil kişi olarak ıemsilciye dayalı bir örgüt i~leyişi ile yeni
bir hamle yapmak mümkün değildir. Çünkü, bir kaç Mlgede tekil kişinin sorumluluğ:uyla ileriye yönelik geliştirilmesi mümkün olmayan yaygın ilişkiler yaratılmıştır. Bu yaygın ilişkilerin daha da ge~
liştirilmesi ve· bu alanlarda kitlesel boyut kazandırılması için ıek.il kişinin sorumluluğuyla mümkün
değildir. Ayrıca bölgelerdeki temsikiliklere dayalı sürdürülen örgütlenme faaliyetlerinde de. belli
sorunlarda ortaya çıknuştır. Bu sorunların b<Vjında bülgelerdek.i ilişkilerin kollektif anlayı~ iradesi
değilde, onun yerine. şahıslar tlı;t organla örgüt anlayışı ile bağdaşmayan ilişkiler sürdürmüştür. Tersinden de, yönetim organındaki yoldaşlarda bülgderde zaman zaman bölge temsilcisinide a~an tekil
ilişkilerle faaliyet sürdürmeye çalışmışlardır. Bunlar giderilmesi gereken sorunlara yolaçmıştır. Ve
en önemli~i ....... parti örgütlülüğümüze geldiğimiz aşama organlı çalışmayı dayatmı~tır. Zaten, söz
konusu bölgelerdeki ilişkiler. bölgedeki faaliyetin artık organi ı sürdürülmesi ni talep etmektedir .
....... parti organı bu sorunlardan hareketle, her bölgede ayrı ayrı geniş taraftarların katılımıyla
toplantılar gerçekleştirmiş ve bu tnplantılar sonucunda faaliyet sürdürecek organlar oluşturmuştur.
Bu adım . ..'daki parti faaliyetlerini ileriye doğru sıçratmasında doğru atılmı~ ünemli bir adımdır.
parti organı bülgelerdeki yönetimi oluşturan organların iradesini esas alarak
Bundan böyle
çalışmalamu ve görevlerini sürdürecektir. Ter~inden de bölgelerdeki tüm parti ~orunları kişilerle
değilde parli organlarının kollektif iradesi altında merkezle~ecektir. Bölgede herhangi bir yoldaş,
herhangi bir sorunu bölgedeki kendi organını atlayarak ..... organına iletmeyecektir. Önümüzdeki süreç. organların pek.işme~i ve organların yönlendiriciliğinde geni~ kitlelere ul~ma sürer.:idir. Her hl'ıl
ge, ilticacı kitleyi aşan yerleşik göçmen kitleye kültürel, sosyal ve siyasal sorunlarına sahip
çıkmalıdır. Ve ayrıca KKP ile göçmen killesi arasında giderek artan ortak bir alanın yaratılması hedeflenmelidir .
...... 'da örgütlenmede ileriye doğru atılan bu yeni adımın derinlemesine kavranıp hayata
geçirilmesi için. parti I. Genel Konferans belgeleri üzerindeki tarıışmayla birlikte örgütlü tartışma
sürdüetilmelidir.
Böylelikle yeni örgütsel yöneliş somutl~tınlmalı, bundan hareketle varılacak somut hedetler
belirlenmelidir .
..... parti örgütü, önümüzdeki altı aylık süreç içerisinde genç komüniı;.tleri (YCKK} ve kadın
örgütlcrunesini hedef olarak belirtirken. çalışmalara şimdiden hız vermeli. YCKK ve kadın ürgütlerunesinde önümüzdeki altı aylık sfireç sonrası bunların organlaşmalarını hedeflemektir. Bu çalışma
sisteminin pekişınesini hedefleyen .. .... parti örgütü, adım adım çalışmaları hayata geçirmeyi
~amııştu. Diğerlerinin ~arı lma'> ı içinde "neşter vurmaya" devam etmektir.
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Bu çal~maların daha derli toplu yürütülmesi için bölgedeki organlar çalışmalarıyla ilgili, tMilgelerinden sağlıklı rapor ~istemini ilk:e eı.limneliler. Ve bülgedeki çalışmaları bir adım daha ileriye
sıs-ratmak komünist sorumluluk olduğunu beyinlerde somutlastırmalıyız.

ALMAN KOMÜNiST PARTİSİ (DKP) 13. GENEL
KONGRESİNİ TOPLADI

rg

Berlin Ewin
lman Kornuni~t Partisi (DKPJ 2.~ ve ..ı Şubat tarihlerinde 1.~. Genel Kongresini gerçekleştirdi.
Kongreye dünyanın dört bir yanından komünisı partileri daveıli idi. Davetlilerin ara~ında
Kürdistan Koınüni'>t Partisi de vardı. Kürdistan Komünist Partisini adına .l ki.~ilik l:ıir heyet
Kongreye katıldı. Büylesi anJamlı bir tarihi ,!!Ünü izleyenlerinikatılanların arasında olmak güzel bir
duygudur.
2 Şubat günü Almanya" nın Es-s.en ~ehrinde hulunan DKP"nin merkezine gittiğimizde uluslaraTa!ıı misafirterin bir kısnu gelmişri bile. lık t.lefa br~ıla~llğımız yolda~larımız ile sanki \'uk uzun zamandan beriilir lanı~ı)'orm~asına olduk\·a yakın hir kar~ıl~ma ve sohbet gelhti. Binv dinlendikten
sonra bizim heyetimiz ayrı bir ma~aya oturarak akşama yapılacak olan uluslararaM nitelikli ıuphıntı
için ön hazırlık yaptık.. Ant:ak. bizim dışımızda gelen diğer ülkelerin komünist parti temsilcileri ün
haı:ırlık.lannı önceden yapıp g:elm.i.şlerili. Bu bizim açımızdan oldukca ünemli bir der~ oldu. Belki de
böylesi toplantıların daha UJ:tnanı olmadığımız için ilk acenıiliğirni7. göze \'lll"pıyordu. Biz.leri toplantının b~lanıa!>ına l:ıir saat kaJa yine aynı binamn ~·ok f!üzel bir uıurma yerine aldılar. Burası sohbetıen çok yemek yeme veya içki i'ı,·mek i-;teyenler için hazırlanmıştı. Ancak. oda o denli güzel dekore edilmişti ki. ~u an bile o güzelliği yaraıan işçileri düşünüyorum. Toplantı başlarken, DKP'den görevli bir yoldaş genel ve çe.şitli açıklamalarda bulundu. Ardından toplantının yapılacağı büyük. kiı
leye açık salona g:eçıik. Havanın \'Ok soğuk olmasına rağmen DKP'li yol~larımız bizi yanlız
bırak.mayarak. dinlemeye g:elmi~lerdi. Hepsirrio güzleri parlıyordu. Ardından kitleye yönelik kı~a bir
tanılım yapıldı. Bu akşam ki toplanııya katılanlar şunlardı: Raymond Schwenk Fransa Komünist Partisinden, ~ikolai BindJukow parti genel !-.ekreteri sıfatıyla Rusya Federasyonu Komünist Partisi
adına, Zdenek Klanıca Çek Komüni~t Parti~inden, adını açıklamayan yine bir yold<L'i İspanya
Komüni~t Parti~inden. Çiya ve Berfin ise Kı.irdhtan Komünisı Partisinden. Toplantıya konu;ımacı
olarak. katılan yuldaşlar kendi ülkelerinin içinde bulunduğu durumu ve partilerinin hangi konumda olduğunu açıkladılar. Açıklamalar ara~ında c1hJukça güzel beklenen şeyler söyleniyordu. Özellikle hemen hemen her yol~ şu nokra üzerinde duruyordu. ··voJ~lar, biz komünisıler olarak reel sosyalizmin yıkılma~ından sonra çuk: zor günler geçirdik. Ancak bugün durum daha çuk değişti ve gelişti.
Dün bize karşı eo;en olumsuz rüzgfirlar bugün yeniden olumlu yönde esmeye devam ediyor." Do~ruy
du. Bu bizim partirniz içinde geçerliydi. Ancak biz ülkemizi ve partimiz KKP'yı lanılır ve anlatırken
ne yazık ki. o denli rahat ve mutlu değildik. Çünkü. bizim anlatacağımı7 daha ba~ka ünemli şeyler
vardı. Bunlardan birisi ülkemizde 11 yıldır süren kirli o;av~ ve bu savaşta insanlarımızın hangi durumda oldukları, ka\· bin köyün boşaltıldığı ve yakıldığı, ka'ı,· yüz in:ı.anın gözaltında kaybedildiğini.
kaç yüz insanın faaili belli cinayetlere kurban gidi Idi ği ni anlatmak zorunda idi k. Bunları anlatırken
oldukca zorlanıyorduk. Ancak ne yazık ki, bizim ülkemizin gerçeği budur. Ardından Kürdistan'lı ve
Kürt kadınlarının durumu hakkında bilgi vermeye çalışıım. "Kürt kadınları dün neler yapıyun.lu?
Hangi konumda idi, bugün ise gelinen Wı-ama nedir? Sorusunu yanıtladığımda. biz. Kürt ve Kürdistan'lı kadınlar. dün babalarımızın isteği ile evlenen, köytimüzden b~k:a bir yere gitme şansı olmayan kadınlar, evlendiben sonra ise, yine aynı egemenlik hakkının kot:a~ının eline geçmesi kadında
her hangi bir gelişim ve değişimi mümkün değildi. Ancak, bugün gelinen bu aşamada Kürt ve Künlistan'lı kadınlar çok gelişti. Kadınlarımız kendilerine biçilen o dar elbiseyi artık giymiyorlar. Biz o
elbiselerimizi söküp alık. Bugün Kürt ve Kürdistan'lı kadınlar olarak artık hayatın her yerindeyiz.
Mitinglerde zılgıtlar çeken biziz, açlık gı-evinde ölümüne direnen biziz, eşimizle aynı ortamda ıar
tışanldüşünen/yaratan yine biziz. Dün babalarımızia konuşmaya utanan bizler. bugün yine babalarınuzla. ağabeylerimizle dağlarda savw,an ve karşılıklı fikir alışverişi yapanlanz. Artık bizim iljin
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çok şey gelişti ve değişü. Bil yaşamt uğruna üleL·ek kadar :-.eviyoruz·· dedim ve işte gelişen, deği~en
bu gücü nasıl örgüdeyeceğiz ve neden kadın örgütlenmesi yapmaltytz konusundaki JüşünL'elerimi de
belirtikten sonra. süzü Çek komünisı partisinden gelen yoldaşa bıraktım. Toplantının ardından bize
yüneltilen soruları cevaplandırdıktan sonra yarın erkenden asıl ünemli .günde Kongre ıJe buluşmak
üzere ayrıldık. ~ Şubaı günü sabah saat 6'da kaldırıldığınm:da tıiraz şaşkındım. ~eden bu kadar erken
diye. Saat lO' da başlayan Kongre tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Ardından parti sözcüsünün yaptığı uzun ve anlamlı konuşma~ınJ:.tn sonra Kungrenin normal işleyi.~i
ne geçildi. Kon.greye katılan uluslararası misafirler ve parıiler tanılı ldı. lkinL·i gün Kongrede tıulunan
lar ise şunlardı: Danimarka Komünisl Parıi~i. İlalya Komünist Parıh.i. Kore iş~i P<ırtü.i. Küba
Komlinisı Partisi. Ispanya Komünist Partisi. Irak Kumlinisı Partisi. Yugaslavya için birlik hareketi,
Vietman Komünist Partisi. Fransa Komünist Partisi. Kürdistan Komünist Partisi (KKPL Rusaya Federasyonu Komünist Partisi. Şili Komünist Partisi. Tli()EH-İran. Japonya Komünisı Partisi, İsveç
Komünist P.arti!o.i. isvi~re Emek Partisi. Hindistan Komünist Panisi :vtarksist. Yugoslavya Snl, Hnllanda Yeni Komünist Partisi, Çek Komünist Panisi ve Türkiye Komünist Emek Partisi ile çeşitli
şahsiyet ler.
Kongre bizler açısından olduk\'a i\ğretk'ı (ıltllU~tu. Kon!!reye kalılan 200 üzerinde dele!!e oldukça canlı ve aktifti. Yine delegelerin hemen hemen erkek yol~lar k.adar bayan yoldaşlarında niması ise başka olumlu bir yandı. iki gün hnyunı.·:ı izlediklerimden çıkardığ.ım ünemli deneyimler
vardı. Klıngreye sunulan karar tasarıları ki bunlcır. }akla~ık 22 ıane idi. Bu ta!o.arılar kabul veya ret
yada karşı dfu:ünce belirtilirken Kongre Uelegeleri oldukça rahat davranıyorlardı. Örneğin: sunulan
bir karar tasarısında 200 ki~ i olumlu.3 kişi olumsuz. 1 kişi ise çekim!o.er olduğunu rahatlıkla ıli le getirebiliyorı..lu. Oysa biz. çekimser de ohak cesaretimizle tek kişi olarak çekimser olduğumuzu dile getiremeyiz. Çünkü. şöyle d~ünürüz: aman~ "'200 ki~i olumlu.~ kişi olumsuz, bu kadar kişinin içinde bir
benmiyim çekimser·· olan. Delegeler nylarına ve karar tasaniarına alabildiğine canlı ve üretken bir
şekilde etki yapıyorlardı. Yine Kongrenin bir tıa~ka güzel y:ını zaman darlığından dulayı okunnıası
mümkün olmayan mesajların hepsini \·oğaltıp orada bulunan kaıılınıcılara dağıtılması önemli idi.
Kongrenin 3. günü yine aynı canlılık ile tüm insanlar yerlerini almı~lardı. Tüm karar tasarılan bitince. ayrıca dışarıdan -.unulan ancak sunulabilme'ı için 25 delegenin imzalaması !!ereken karar tasarıları vardı. Bunlardan bir ıane~i ise. Kün.Listan üzerine olan karar ta~arı.;,ı idi. Bu karar ı asarısı okunundoğu zaman nedense ilk ünı.:e tüm dele.ğelerden farklı bir harekeılenme. ardından tasarıya karşı
kunu~mak için söz alanlar oldu. Ancak kar~ı gürü~ belirten insanlar fazla olunca divan ha.şkanı öneriyi sunanlara söz hakkı verdi. Bu konuda açıklamuda bulunan sorumlu kişı. Kürdistan ve Kürt sorununa yönelik çe~iıli bilgiler sundu. Ancak bu bilgiler yeterli değildi. Ardından bu kurar tasarısının
özellikle KKP'Ii yoldaşlardan geldiği açıklamnca durum tıiraz daha nerleşti. Ortaya çıkan sonuç ~u
oldu. Parti tabanı Kürdistan ve KKP konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Karar ta~arısı ise. ~er
kez Komite~ine bıraloldı. ~erkez Komitesi bu karar tasarısı hakkında görüşec.:ek ve daha sonra durumu tabana açıklayacaktır. Beraberinde hemen ~u Mırun gündeme geldi. KKP"Iiler üzeilikle uldukiarı yerlerdeki Alman yolda.şlannı bilgilenı..lirmek üzere çeşitli toplanıılar dü7.enlemsi gerekiyor.
Kongrenin sonunda parti sözcüsü Heinz Stehr. kap.anı~ knnu~.masını yaptı. Büyük bir ilgi ile dinlenilen k.apanı~ konuşma.•;ı tüm yoldaşlardan şunu. bugün daha çok bekliyordu. Daha fazla i~. daha f<vla
özveri. Yine aylar önce-;inden planlanan 2 günlük Kongre düzeni o;aaıi saatine tutmuştu. Dürt hrn,;ukta
bilmesi gereken Kongre gerçekten de dörı buı;ukta kapanı~ konuşması ile sonlf\·lanmıştı.
Yaklaşık SOO ki~ilik bir katılımın ulduğu biiylesi bir Kımgrenin tam !o.aatinde hıtme~i oldukça
önemli ve disiplini ifade ediyordu. Çünkü. bizler kendimizin iç toplantılarından hatırlıyorum, ~ kişi
bir araya geldiğimiz zaman ve gündemi de üneeden belirlediğimiz halde hiç bir gün tam zamanında
bitiremezdik. Tüm yol~lar salonu ayakta ya_şaMn enternasyonel marşı ile çıntanıktan sonra, gelen
m.isafirler. biribirimize çok ahşmıştık. O sıcak ynldaşca derin kocaklaşmayı unutmak mümkün
değildi. Ve tüm yoldaşlarla yeniden gürüşmek üzere ayrılmanın mutluluğunu yaşadık..
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İLERİCİ, DEVRİMCİDEMOKRAT KAMUOYUNA !
* Bugün Gazeteci Metin Göktepe polisçe kaltedildi.
ılı

Kurdistan ll, Türkiyeli ilericiler, devrimciler, yurtse~erler,
sessiz kalmayın.

işçiler, faşist

* ilerici, hunıanist Alman kamuoyu, Alman hükümetinin TC

rejimin artan

.o

saldmiarına
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ılı Dün 4 de~rimci iutsak katledildi.

rejimine sunduğu desteği

di

te§hir ediniz.
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Faşi~t TC rejimi, halkımıza ve ilerici, devrimci güçlere yönelik saldırılarını aralıksız !.tirdürüyor. Katliamlar, faili meçhul cinayetler, yasal ve me~ru kitle eylemlerine poli!.in !.ilahlı. joplu
saldırıları günlük yaşamın bir parçası haline getirildi.
lstanbul'a yeni atanan polis şefi Orhan Taşanlar basma verdiği ilk demeelnde "kelle koparmaya geldim" diyerek İstanbul halkına ve ilerici, devrimci güçlere göz dağı ve~ti. Bu sicilli faşist
polis şefi, istanbul 'a geldiği günden beri "kelle koparrna" ya devam ediyor. Daha dün Ümraniye
cezaevine yapılan saldırı soocunda 4 devrimci tutsak kaltledildi ve onlarcası yaralandı.
Ümraniye cezaevindeki katliamı protesto ederek direnişe geçen diğer cezaevleri ve ilerici devrimci kamuoyu, bir bütün olarak faşi~t polis rejiminin saldınlarnun hedefleri haline geldiler. Cezaevlerindeki. baskı ve katliamları protesto eden binlerce kişi. joplandı ve gözaltına alındı. Ve
Evrensel Gazetesi'nin muhabiri olan gazeteci Metin Göktepe polis tarafından öldürüldü.
Türkiye demokratik bir ülke değildir. Seçimler göstermeliktir. halkın iradesini yansıtmaktan
uzaktır. TC rejiminin faşist niteliğini son saldırılar. bir kez daha çıplak olarak gözler önüne sermiştiı;-. Rejim cezaevinde savunmasız tutsaklara saldırıyor. Ve gazeteci Metin Göktepe görevi
başındayken polisçe dövülerek gözaltına alınıyor, bir gün sonra ülü bulunuyor.
TCnin Gümrük Birliği dolaysıyle ıaahüt ettiği "demokratikleşme" yönündeki baş sözlere aldanmayalım. Başta Almanya olmak üzere Avrupa emperyalizmi halklanmızı daha yoğun sömürebilmek için, Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne aldılar. Gümrük Birliğine giriş. IGızanılmış hakların
güvencesi olmadığı gibi. yeni demokratik adımların atılmasıodada bir baskı aracı olamaz.
Kürt ve Türk halklannın. işçi sınıfının. ayJ.ınların ''e devrimci ıutsaklann_ faşist rejime ve
seıinayeye karşı ortak kavgaM ile ancak rejimin saldırılan püskürtülebilir. TC' rejiminin :uıan
saldırıları karşı!.ında. halkların117ın ortak kavgasını güı;lendirerek yanıt verelim.

KAHROLSUN FAŞiST TC REJiMi!
YAŞASJN HALKLARlN KARDEŞLiGi !

PARTİYA KOMİNİSTA KURDISTAN

KKP
AVRUPA KOMITESi

Denge Kurdıs:tan
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YCKK-GMK'nin KKP I. GENEL KONFERANSINA
SUNMUŞ OLDUGU KUTLAMA MESAJI
YoldaşJar,

çalışmasıdır.

.a
rs

Yoldaşlar.

Doğaldır
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Emperyalizm ve gerici iş.birlikci bölge devletleri, hiı.lkımızın ulusal özgürlük ve bağımsızlık,
sosyalizriı. mücadelesini v~ice boğmaya çalı!jıyor. Emperyalizmin dürıyarun her yerinde mazlum
halkları baskıcı ve. sömürücü, kan emici sistemle ölüme terk.ettigi, sosyalizmin dönemsel olarak kapitalist sistem kar!jısında yenilgiye uğradığı, böyle!>i bir konjökıürde panirniz KKP'nin Konferans toplaması çok boyutlu ve oldukça ağır sorumlulukların üstesinden gelebilecek inanca ve devrimci iradeye sahip olduğunun en soriı.ut göstergesidir.
Halkımızın içinde bulunduğ)J ölüm-kalım mücadelesi döneminin partimizce gerekli kurtuluş
yollarının derinden ele alınıiiası, Komsomol G~K'sı olarak bizi büyük görev ve sorumluluk bilincine
daha çok itiyor.
Deniz'Jerin. Sinan'lann .THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) mirasından süzülerek gelen
Teymen Ali'lerin, imam Ateş'lerin, ·13 ~art şehitlerinin, Hüseyin Elmas'ların kızıl kanlarıyla
yoğrulan ve halkımızın üzgürlük-suı.yalizm ırılkadelesi uğruna s.avaşım verip, fiziken aranuzdan ayrılan yüce devrim şehitilerimizin militan ruhu ve yol göstericiliği üzerine şekillenen partimiz
KKP'nin bu zorlu ve badireli dönemi büyük bir özveri ile atlatacağına inancınuz tamdır.
Sizler de iyi bilirsiniz ki son yıllarda reel sosyalizmin yıkılınasına paralel, dünya'daki birçok
devrimci-komünist hareket ~a.ksizm-Leninizm'den uzalda.şması, sosyalizme evrimci yoldan
ul~mayı önererek sosyal-demokrat karaktere, refonımcu, liberal, sosyalist akımlara dönüşnıüşlerdir.
Bu süreçte ise Türkiye ve Kürdistan sosyalist devrimci hareketlerin sınıf ibrelerinde sağa
kayışiarın da yaşandığı aşikardır. Gerek Avrupa'daki birçok sosyalist parti ve gerekse Türkiye'deki
sınıf partisi ve kitle partileri sosyal-demokrasının solunda yer almak.tadırlar. Devrimci sosyalizmden
(marksizm-Leninizm) uzakla.şmış bir konumdadırlar. Partimizin bu topyebin olumsuz gidişattan, kara dönemlerinden etkilenmemesi, somut ve açık göstergesi. emperyalizme karşı, dünya
komünistlerini ortak mücadeleye çağırması ve bu yolun sornur oluşumlan iradi gücü ile yaratmaya
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w

ki dünya'da ve bölgemizdeki proleterya ve onun felsefesi aleyhine gelişmelerden
Kürdistan komünistleri olarak olumsuz etleilenrnek mümkün değildir. Bu bir yönüyle 70 yılık reel sosyalizmin yıkılınası bizi derinden üzmüştUr. Ulusal özgürlük ve sınıf mücadelelerini büyük bir dayanak ve ilham kaynaklarından yoksun bırakmıştır. Fakat bu gelişmeleri ülkemizin devriminde belirleyici değil etkileyici bir faktür olarak tespit ettiğimizde bugünlere kadar alnınuz ak. başımız dimdik
durabildik. Ki partimizin daha güçlü çıkışlar. sisteıni sarsan devrimci atılırnlar gerçekleştirme uğruna
Konferans'a gidilmesini Koınsomol olarak bizi kavgaya daha üst boyutta sarılınada kamçıladığı gibi.
Mark..o;'ın öğretisine ve Leninin bilimsel pıuti anlayışı yolundan sapmadığınuz için de alnınuz göklere, gözümüı nihai zafere bakmaktadır.
Partimiz.in önderliğinde Kürdistan'ın karanlığında yarattığı genç yıldızlar olarak and içiyoruz
ki, halkımızı insanlarını bir güneş gihi aydınlatacaktır. Uğruna ölümlere gittikleri özgürlük. aşkı yolunda devrim şehitlerimizin partlıan ruhuyla donatacağmuza. partimizin önderliğinden hiç şaşmadan.
haua ünderliğin daha da gelişip. güçlenınesini bir ghrev olarak görüp çaba sart'edeceğimize, "Ya sosyalizm, ya ölüm" ~iarındaıı bir kerte de olsa geri durmayacağınuza. emperyalizme ve faşist TC'nin
geri ve ha-.kıcı saldmiarına dalga kıran değil, yıkılmaz bir barikat olarak militanca püskürteceğimize,
parti konferans'ımıza ve yüce ~ehitlere devrim süzümüzdür.
Yaşasın

Partimizin 1. Genel Konferansı!
Partimiz KKP!
Yaşasın YCKJ(
Yaşasm Sosyalizm!
Kahrolsun Emperyalizm,Kapitalizm ve Faşist TC Devleti!
YCKK-GMK
Yaşasın

Denge

Kurdıstan
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İspanya Komünist Partisi'nin 14. Genel Kongresine KKP Genel Sek-

reteri M. BARAN Yoldaııın

göndermiş olduğu

07.12.1995 tarihli

mesajı
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Değerli Yoldaşlar,
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İspanya Komünist Partisi 14.Genel kongresi Divan Ba~kanlığına,
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Dünyamn en kanh faşist diktatörlüğü olan Franko rejimine kar~• direnen İspanya
Komünistleri ...
Enternasyonal Tugaylann faşizme ve sermayeye karşı savaştığı ülkenin komünistleri••
Ve Kongrede hazır bulunan kardeş komünist partilerin değerli temsilcileri, Kuzey Kürdistan Komünistleri adına sizleri selamhyorum.

İspanya halkları faşist ve ırkçı baskılar altında yıllarca yaşadı. Bugün bu baskılar belli oranda aşnuş
durumdasımz.

ak

G.iliçler, Katalanlar ve Basklar bugün düne göre daha özgürler. Halkların yaşamında
bunlar önemli adımlardır. Bugün ispanya halklarnun öne çıkan ortak sorunu sermayeye loırşı sosyalizm mücadelesini geliştirrnek.tir. İspanya işçi sınıfının sermayeye karşı sosyalizm bayrağını hep yukanlarda tutuğunu biliyoruz. Bu Kongrenin sosyalizm mücadelesini ileriye taşımada önemli kararlar
alacağına inaruyoruz.
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Yoldajlar,
Ülkemiz Kuzey Kürdistan dün Franko'nun kurdugu faşist ırkçı rejimden daha karı bir rejimin baskısı
altmdadır. TC 21. yüzyıla gireken Kürt halkırun üzerinde dtinya da eşine az rastlanır baskı ve terör
uygulamakta.Halkımızm ulusa] varlığı yok sayılmakla ve haklı ulusal talepleri rededilmektedir.
Dünya komünist hareketinin temsilcilerinin de bulunduğu bu kongre de; Kuzey Kürdistan İ§Çİ emekçi ha1kının ulusal özgürlük ve sosyaliznı uğruna mücadelesine enternasyonal destek çağrısım yenilemek istiyoruz. Dünya komünist hareketinin, ilerici güçlerinin Türkiye rejiminin halkmuz üzerinde
uyguladığı baskı ve vah§ete seyirci kalmayaçağına inanıyoruz.
Kongrenize başanlar diler, sevgi ve saygılanmı, sunanın .

w

Yruıasın Halkiann kard~liği!
Yruıasın sosyalizm!
Yruıasın Proleterya Enternasyonalizmi!
Kahrolsun Kapitalizm ve Şovenizm!

w

Genel Sekreter
Mebmet Baran

Denge

Kurdıstan

DİVAN BAŞKANLIGINA
yoldaşlar,
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Partiya Knmini"sl a Kurdıstan adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı
günde aranl7(.ia olmayı çnk isterdim_
Ros.a Luxcmburg'lann. K. Liehknecht'lerin. Ernst Thalmann'lann miicadele geleneğini yaşatan DKP'yi ve Lt Kongresini sdamlıyoruın.
Real Sosyalİmı yıkıldığında emperyalist hurjuva.zi sevinç çığlıkları attı.
Komünizm hir daha diril mc? dediler. fakaL burjuvazinin sevinç \·ığlıkları kısa sürdü.
Real sosyalizmin yıktidığı topraklarda komüni7m dıvası yeniden dirili~e geçti.
Alman emperyalizminin öncülüğünde A\:nıpa emperyalizmi Avrupa'nın hirliği
yolunda belli adımlan attılar. Burjuvazi. Avrupa birliğini gerçekleştirerek kapitalist
sömüıiinün ömrtinü lllatmak istiyor. A\rupa komünist hareketi kendi birliğini daha
güçlü bir ~ekilde yar<ıtarak . .'ıtnnayeye kar~ı mücadeleyi yübelteceğine inanıyonım.
Alman emperyalizmi. dünyanın iki kez kana bulanmasındil başını çekti. Ama
yinede geçriıi~ tarihinden den- çıkarmarlığını görüyoru7. Bugün yeniden dünya'da
ekonomik ve siyasi egemenlik pe~indedir. Ve askeri bakımından'da saldırgan emeller
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De~erli yoldaşlar,

Se>gili delege

taşımaktadır.
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Alman emperyalizmine karşı duracak ohın esa5- güç Alman işçi ve emekçi hareketidir. Alman komünist hareketidir. Dün <<dü~man içirnizdedir>> diyerek Alman
militarizmine karşı mücadele bayrağını yükselten Karl Licbknccht'in militan tavrı
hugtin kararlı geli~tirme gı..inüdür.
DKP lJ. Koıı!,'Te.<.i'ııin komüni1n1 davasının yeniden dünya ~·apında gü~·lendiği
bir süreçte. önemli kararlar alacağı inancınduyım.

Kahrolsun Kapitalizm !
Yaşasın proletarya enternasyonalizmi !
Yaşasın DKP ile KKP'nin dayam~ması !
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Genel Sekreter
Mehmet BARAN
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KKP I. Genel Konferans Kararlarından;
Karar No: I
ULUSLA RA RASI İLİŞKİLER ve PROLETEYA

rg

ENTERNASYONALİZMİ
Halkımızın

ulusal özgürlük mücadelesi giderek uluslararası boyut kazaruyor. Bu alansahiplenmede ciddi bir ilerleme var. Ancak, bu ilerleme bemberinde
emperyalist etkinliğin artması gibi bir ol umsuzluğu da içeriyor. Kürt ulusal özgürlük mücadelesine emperyalist müdahale ve etkide giderek artıyor.
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mı özgürlı.ık dava~ını

Ülke topraklannda ulusal kurtulu~u . kapitalizme kar~ı sosyalilm uğruna mücadeleyle
bütünlüklü sürdüren KKP; ulusal ö7gürlük mücadelesinin i~çi-emekçi inisiyatifinde zafere
götiırulmesi hedefi ile uluslarara~ı alanda da halkımızın do..~tlan olarak, dünya halkları, ilerici
güçleri ve komünist hareketiyle ı;ağlam i l işkilerin yaratılması yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu alarıda belli adımlar aulnu~ ve geli~tirilmeye açık bir zernin yanıulnu~ur .
tnuslaram~ı diplomatik faaliyet alanı ağır sorumluluklar. parti hattına Ortodok.~a
ve alanında u7marıla~nıa. yetkin kadrolar geli~tiren bir alandır. K.KP'nin yeni yönelimi
olduğu bu alanda kadrosal olarak yetersi7 olduğu açığa çıkmışur.
bağlı

KKP; I. Genel

Konferansı'dan

hareketle;
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1 Uluslararası arenada ve hölgemi7de halkımızın ulusal özgürlük mücadelesinin üzerinde artan emperyalist müdahaleye dikkaı çeker. Ve tüm devrimci. yun.~ever güçleri emperyalizme kar~ı mücadeleyi yükselımeye çağınr.
Özgürlü"- miıcadelesinin anti emperyalist içeriğinin derinleştirilmesi amacıyla
KKP 'rıiıı emperyalizme karşı politik propaganda ve mücadelesini tırnıandım1a.~ırıı kararlaştınr Ve halkınımn ii7b'Ürlük mücadelesine etkin uluslararası ilerici güçlerin desteğini
sağlama~ında KKP 'nin diğer devrinıci-yurtı;evcr güçlerle birlikte sürdürecekleri faaliyetlerin
önemini vurgular.
llalkınm.ın .

işçi

sınıfımızın

özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin zaferle
ilerici, devrimci, komünist hareketin destek ve dayanışmasının iinı::mini vurgular. Ulusal özgürlük mücadelesinin işçi-emekçi inisiyatifinde çö7ümlencbilmesi illllacıyla KKP Merkez Komitesi ' nin 1994 Haziran'ında aldığı karan teyit
eder. Bu karw· doğrultusunda aulan pmtik-politik adımiann derinleştirilnıesini kararlaştınr.
2

ulu.~larara."
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w

taçlandırılmasın<lıı.

la~mış.

3- llluslarara.~ı ili~kiler alanındaki faaliyetlerin sağlıklı sürdürülebilmesi için, uznıan

yetkin kadroların yaraulmasıru bu alanın öncelikli görevlerinden biri olarak belirler.
Ve MK yönlendiriciliğinde Avrupa Parti Örgütünü (APÖ) uluslarara~ı ilişkilerin geliştiril
mesin de görevlendirir. Aynca MK. diplomatik ve entema.~yonal ilişkil erde gerekli gördUğü
durumlarda da özel kadro görevlendirir.

